
(οοσίς 

ΤΗΙΚ 15. ἃ αἱ ρ]18] ΘΟΡῪ οἵ ἃ ὈοΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργββεγνθα [ὉΓ ββηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΕΓΥ 5Π6 ]ν 65 ὈΘίογΘ 1 νὰ 5 οαΘ ]Π]ν βοδηηθα Ὀν ΘΟΟρ]6 8ἃ5 ρϑτΐ οἵ ἃ ργο͵θοί 

ἴο ΠΊ6 ΚΕ [Πη6 ννουῦ]ά᾽ 5 ῬΟΟΚΒ αἸβοονθίαθ]8 οη]Π6. 

Τι μὰ 5 βυγνίνθα ἰΙοηρ ΒΠΟΌΡΗ [ῸΓ (Π6 σορυτρῃϊ ἴο ΘΧΡΙΓΘ πα [Π6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐθι [Π6 ρα ]1ο ἀοπηαίη. Α ρα ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚ 15 οη6 [Πδΐ ννὰ5 ἤθνϑῖ βιδ]θοῖ 

ἴο σορυτρῃϊ ΟΥ̓ νΠΟ568 1658] οορυτρῃϊ ἴθι ἢδ5 Ἔχρίγθά. ΥΠΘίΠογ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π8 ρα ]1Ο ἀοΠΊΔ]η ΠΊΔῪ ν αν ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σου Πίγν. ΡῈ ]1ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 

ΔΙῸ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο (Π6 ρϑᾷϑβῖ, ΓΒργββθηῇηρ ἃ νν 8 ἢ οἵ Πϊβίογν, οα]τατ8 δηα Κηονν βάρ {Πα1᾿5 οὔΐζθη αἸΓΠου]0 ἴὸ ἀἸβοονεσ. 

Μδῖκβ, ποίδ!οηβ δη6α οἴῃ οι ΠΠΔΓΡΊΠ4]1ἃ ρΓΘβθηΐ [η [Π6 ΟΥΡΊ 8] ΝΟ] Π16. 11] ἀρρθαῦ ἰη [Π15 Π]6 - ἃ Γι] Π66Γ οἵ [ῃ15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυ ΠΟῪ [ΓΟ [8 

ΡΟ ΠΒΠ6Γ ἴο ἃ ΠΌΤΓΩΓΥ ἃηα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοι. 

ἴπαρο ρι!611Π65 

ΕΠΟΟΡ]6 15 ργουά ἴο ρδιπΠοῚ ἡ Ἰ ΠΠΌΓΔΙ165 ἴο ἀρ] ΠΖ6 ρα Ὁ]1Ο ἀΟΠΊΔ]η Πηδίθι 815 ἃ Πα ΠΊΔ ΚΘ [Π6Π| νυ] 46 ]ν ἃοοΘ551016. ΡΌΡ]1Ο ἀοπΊδ]η ὈΟΟΚΒ5 ὈΘΙοηρ ἴο [Π8 

ΡΟΌΠΙΟ ΔΠ4 νν8 86 ΠΊΘΓΘΙν [Π61Ὁ οπϑίοα!Δη5. ΝΟνογίῃ61655, [Π15 νου 15 χρθηβίνθ, 50 [ἢ ογάθι ἴο Κβδρ ριον ]ηρ [Π15 ΓΘΒΟΙΠΌΘ, νν8 ἤᾶνθ ἴβΚβη βίβρϑβ ἴὸ 

ΡΓΘνθηΐ ἃθιι58 Ὀ. ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρΑΙΓ165, ΠΟ] Πἀ]ηρ Ρ]ΔοΙηρ [ΘΟ ΠΠ108] ΓΘ 5 ΓΙ ΟΙΠΟΠ5 Οἡ δυςοπηδίθα ἀπο ηρ. 

Ὗγ 8 αἷβο δ8ἰς (Πδΐ γου: 

ἘΞ Μακό ποη-οοπιπιογοίαί μι56 Οὐ 1Π6 π|65 ΝΝ6 ἀβϑιρηβα (σοορὶθ ΒΟοΟΚ ϑϑδῖοῃ ἴῸΓ 58 Ὁγ ἱπαϊν! 1815, Πα να γθαπθϑβί Πδΐ γοῖι 586 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ΡΘΙΒΟΏΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΊΠΊΘΙΌΪΔ] ρΌΓΡΟΒ6Β. 

τ Κοίγαίη βοπι αμϊοπιαϊοα φμοΥγίπρ Τ)0 ποΐ 58Π4 διιςοπηδίθα αΠ6Γ165 οἵ Δην βοιί ἴοὸ ΦΟΟρ] Θ᾽ 5 βυ5[6Π1: ΠΠ γοιῦ 8΄6 Θοπηποίηρ ΓΘΒΘΘΙΌΠ Οἡ ΠΟ Ϊη 6 

{ΓΔ Π5]ΔΠ!Οη, ΟΡΕΟΔ] ΟΠ Γδοίθυ Γθοορη] ΠΠΟἢ ΟΥ̓ ΟΠ ΘΙ ἀΓΘῈ 5 ΨΥ ΠΘΓΘ ΔΟ0688 ἴο ἃ ἰᾶΓρ 8 δ] ηΐ οἵ ἰοχί 15 ΠΘΙρΓα], ρ]Θα58 οοηίδοϊ τ15. ΝΥ 8 δποουταρθ [Π8 

1.58 Οἵ ρᾳΡ]1ο ἀοπηδίη Πηδίθγ 815 ἴῸΓ {Π6586 ρα ΡΟΒ65 δη4 Πγδὰν Ὀ6 80]6 ἴο Π6|ρ. 

τὦἡἬ Μαϊπίαϊπ αἰγὶ ρμίίοπ ΤῊ Οοορ]8 “ννδίθυ πη Κ᾽ γοι 566 Οἡ βϑοῇ Π]6 15 6556 η[14] ἴῸΓ ᾿Π] ΟΠ] ηρ ΡΘΟρΙΘ ἀδουΐ [ῃ15 ρτο]θοῖ δηά Ποϊρίηρ [Π6πὶ Ππά 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] Ππηδίθγ 815 [του ρ ἢ ΘΟορ]8 ΒΟΟΚ δθαιοῃ. ΡΊβαβα ἀο ποῖ ΓΒ ΠΊΟΥΘ Ἰ{. 

ἘΞ Κοορ [1 ἰοραὶ ΝΥ μαΐθνθι νου 158, ΓΕΙΠΘ ΠῚ ΘΓ [Πδΐ γοιῦ ΔΓΘ ΓΕΒΡΟΠΒ1016 [ῸΓ ΘΒ ηρ {Πδΐ νν δὶ νου α΄ ἀοίηρ 15 ἰ8ρ8]. [)ο ποΐ δ5518Π16 [Πδΐ 581 

Ὀδοδιι58 ννῈ θ6]Π1Θνα ἃ θΟΟΚ 15 1η [Π6 ρα ]1Ο ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 5615 1η [Π6 [Πη1ἰ6α δίείαϑβ, [Πδΐ [Π6 ννουκ 15 8150 1η [Π6 ρι 110 ἀοπηδίη ἴῸΓ ᾿156 Γ5 1ἢ Οἵ ΘΓ 

ΟΟΙΠ 165. ὙΥ̓ΠοίΠ6Γ ἃ θΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῃϊ νϑΓ165 ἔγοΟ ΠῚ ΘΟ ΠΥ ἴο σου ΠίΓν, 8Πα ννα οδη᾽ἴ ΟἿΘΓ ριδησθ οἡ ννῃθίΠ6Γ δηγ βρβοίῇο τι58 οἵ 

ΔΏΥ Βρθοῖῆο ὈΟΟΚ 15 δ] οννβα. ΡΊβεαββ ἀο ποίΐ 85511Π16 [Πδΐ ἃ ὈΟΟΪ.᾽ 5 ἀρρθδίδηοθ ἰη Θοορ]θ ΒΟοΙς ΘΘδΙῸἢ ΠΊΘΔΠ5 ἰ{ οδη 6 1564 ἢ ΔΠΥ ΠΊΘΠΠΘΓ 

ΔΉΥΠΘΓΘ ἴῃ [Πη6 ννοτ]ά. (ορυτίρῃϊ ᾿ηΠΠΠ Πρ ιηθηΐ Π14 0111} οδη θ6 αυ]6 βθνϑῖθ. 

Αβδοιυΐί σοορῖε ΒΟΟΙΚ ϑθδγο ἢ 

(ΠΟΟΡρ Θ᾽ 5. Πη]55ΐοη 15 ἴο οὐρβηϊΖθα [ῃ6 ννουτ]ά᾽ 5 ̓Π]ΟΓΠΠΔΠ!ΠΟἢ ΔΠα ἴο ΠΠ8Κ6 1{ ὈΠΙνΘΥΒΆΠῪ δΟΟΘ551016. Δη4 πβϑῖα]. Θοορ]θ ΒΟΟΚ ϑθάγοῇ Π6]ρ5 Το β 

ἀἰβοονοῦ [Π6 ννου]᾽ 5 ὈΘΟΚ5 Ψῃ116 ΠοΙρίηρ δας ΠΟΥ5 δη4 ρα Ὀ]Π15ΠΘΓΒ Γθδοῇ ηθνν Δ 16 ηο65. οι οδη ΒΘΔΙΌἢ [ΠΟ ῸΡῊ [Π6 [{]] ἰΘχί οἵ [15 ὈοΟΚ οἡ [Π6 νν8 

αἰ ερ: “ἶΌὈοοΚ5β. σοοσ]α. σοπλ 
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Οἱ Ζθα Ὀγ (τοοσίς 



Ὀἰα Ζθα Ὀγ (τοοσίς 



Ὀἰα Ζθα Ὀγ (οοοίς 





ἄγε 
ϑπτπαίσπα! (τ {π|ὰ| 4 σππππ 81} 

σα ἴῃ θοίῃ δετιρίατεσ οἵ [ῃε ΦΙὺ απὸ 

Δεὺ Φεσίαπιεπίσ 

ὕΝΌΕΕ ΤΗΒ ΕΞΟΙΤΟΚΞΗΙΡ ΟΥ 

ΤΗῊΗΕ Βεν. ΓΗΑΕΙΕΘ5 Αὐσύϑτυϑ ΒΕΙΟΟΒ, Ὁ.Ὁ. 
Ἐδιυαναἱ Κοόέηεον Ῥγογεεςον σ᾽ Βέῤῥίεαὶ ΤΑεοίορν, 

ὕκέον Τἀεοίορίεαὶ 5ε»εἶκανν, δίσευ γονῇ; 

ΤῊΣ Εν. ΘΑΜΌΕΙ, ΚΕΟΙΓῈΘ5. ὈΕΚΙΝΕΚ, Ὁ.Ὁ. 

Κερέμε Ῥγοζεεον 97) εόνειυ, Οχ νά; 

ΤΗΕ εν. ΑΕΚΕΡ ΡΙΌΜΜΕΕ, ΜΑ.Α., Ὁ.2. 
σεξεν φ΄ ὕκέσνενγ ες» Οοίΐερε, γάλαν. 



Ὀἰα Ζθα Ὀγ (οοσίς 



Φ  διπτπαίσπα! Ουπαὶ ἀυπηπηηατῃ 

σπ {πε΄ Θοίρ Θειίρίατεα οὗ 1ηε ΦΙὺ απὸ 

Δεω δεσίαπιεπίσ. 

ἘΠΙΤΟΝΒ ΡΕΕΕΑΟΕ, 

ΤΉΕΒΕ ἃΐθ ποὺ Ὀδείοτε ἴῆ6 ρυδ]]ῖς πΊΔηΥ ΟΟπιπιοηϊαγίϑβ, 

πτὶτοη ὉΥ Βητβῃ δηά Απιδγίοδη αἰνῖπεβ, οὗ ἃ ρορυΐασ οὐ 

Βοπη]ειοαϊ οδμαγαοῖοσ. 7Κ34 Οανιόγίάρε Βἰδίς 70, «δελοοίς, 

τε απάοοξς ον Βέδίε Οἴαςεες σπάὐ Ῥγίυαίε διμαίξρς, Τὰξ 

ϑῤεαζεγ᾽ς Οορενιοηίανγ, Τὴσς οῤωίαγ Ορνινιορίαγν (β΄ Π487), 

7.ε χροείίογς Βέδίο, αι οἴμεγ δἰ πλαγ βεγίεβ, ἤανα τδεῖγ 

Βρεοίαὶ ρίαος ἀπά ἱπιρογίδηθβθ. Βαυΐ {Π6Υ ἄο ποῖ βδηΐδσγ ἰηΐο 

ἴῃς δεϊὰ οὗ Οτίεῖοαὶ ΒΙΡ]1ο4] βομοϊαγϑῃϊρ οσσυρίοα ὈΥ̓͂ ΞΒυαοἢ 

Βειίεβ οὗ Οοπιπηδηΐϊαγιεβ 8ἃ5 ἴδε Αἴμγαροζασείες ἐχερείδολές 

Ἡαπαάῤμελ κων Α͂. Τ., Ὧδ δεῖ 5 Αἴμγαρο αεοίές ἐχερείίεελές 

Ἡαπάδωεδ τῶ Δ). Τ'; Μεγεῖβ Αγἠίελοεχεροίίδελον οσι- 

»ερΐαν; ΚαΙΊ δηὰ 6129. ἢ 5 ἐδ δολεγ Οογερομα ἐδόῦ ας 

Α.. Τ'; 1απρε᾿β 7Τλεοϊορίςελολονείοίξελες Βίδεπυεγξ; Νονδοῖκ᾿ 5 

αμάξονι»μθηα, τωρ Α͂. Τ.; Ἡοϊιζιηδηη 5 Παπάξορεν»ιεπίαν 

σρρι Δ᾽, 1. ϑενογαῖ οὗ ἰδεβεὲ αν Ὀεξη ἰγδηβίαίθεά, εαϊτεά, 

δηὰ ἴῃ 806 οἂϑ68 δηϊαγρεὰ δπά δάδριεά, ἔογ {86 Ἐπ] 5ἢ- 

βρεαϊκίησ ρυδ]ς ; ΟἾΠΟΙΒ ἀγα ἴῃ ῥγοσβββ οὗ ἰγϑῃβίαιίίοη. Βαϊ 

ὯΟ οοτΙτεβροηάϊηρ 5εσίεβ ΕΥ̓ ΒΙϊἰ5ἢ οὐ Απιογίοδη αἀϊνίηεβ 

[458 δἰτβογτῖο εθη ρῥγοάυοσεά. ΤῊ ΨΑΥ δὰ5 Ὀδθῆ ρῥσγεραγεά 

ΌΥ ϑ8ρεοΐδὶ (Οοπιπχεηΐϊασίεβ ὉΥ Οἤεγπθ, ΕἸ οοῖς, Κα βοῖ, 

1τἰσπιίοοι, Ῥεζοτης, Ν᾽ εβιοοῖί, δηὰ οἴμεῖβ;; δηά ἴἢ8 εἶπι6 [85 

Τοοπα, ἰῃ τ[Π6 ἰυάρτηεηξς οὗ ἴπ6 ῥγοεοίΐογβ οὗ [18 δηϊδγρτίβε, 
σι οη ἰδ 5 ῥγδοιίίοδθίες ἴοὸ οοπιδίηθ Βγί εἶθ δηὰ Απιογίοδη 

ΒΟΏΟΪΑΙΒ ἰῇ ἴμ6 ῥσγοαιιοιίοῃ οὗ ἃ οτἰεἶσαὶ, ςοιηργεββηβὶνα 



ἘΡΙΤΟᾺΘ᾽ ΡΕΕΈΑΟΕ 

Οοπλπη ἢ ΔΙ ἴπδὲ Μ1]]} 6 δὈτεαβί οὗ πιοάδγῃ Ὁ ]1οα] βοβοιδτ. 

βῃΐρ, δηά ἴῃ ἃ τηδάβυγε ἰεδά [15 νδῃ. 

Μεββγβ. σθαγίεβ. ϑουθηογ᾽ 5 ὅ0η5 οὗ Νεν Υοσκ, δηά Μεϑϑγϑ. 

Τ. ἃ Τ. Οἰασκ οὐ Εάίηθυγρῆ, ρύοροβα ἴο ρυῦ]βἢ βυοῖ ἃ 

βογίθβ. οὗ (οπιπιδηΐϊαγίεβ οὐ ἴπε ΟἹά δηά Νεν Ταβίδιηεηίβ, 

ἀπάεγ (86 εὐἀϊτοτβῃρ οὗ Ῥτγοΐ. Ὁ. Α. Βεισοβ, Ὁ. Ὁ., ἰπ Ατηδγίοβ, 

δηά οἵ Ρτοΐ. 5. Κ. Πκινεξ, Ὠ.Ὁ., ἔογ τε ΟΙά Τεβίδιηβθηϊ, δά 

τῆς δεν. ΑἸΕΕΕΡ ΡΙΌΜΜΕΒ, ὮὨ.Ὁ,, ἔοσ ἰε Νεὲν Τεβίαπιεηΐ, 

ἱπ ατεδὶ Βεϊϊαίῃ. 

ὙΤἢε Οοπηπιθηΐασίεβ ΜΠ1 6 ἱπίεγηδίίοηδὶ δηά ἰηΐετγςσοη- 

ξεββίοηδὶ, δῃὰ ΜΨ11 θὲ ἔγεβ ἔγοῃι ροϊθπλῖοδὶ δηὰ βοο εβἰαϑιϊοαὶ 

Ρίαβ. ΤΏΘΥ ψ}}} ῬῈ Ῥαβθά ὑροη ἃ ᾿πογου ρῃ οτίτ 8] βιαάν οὗ 
τῆς οτίρίηδὶ ἰαχῖβ οὗ ἴδε ΒΙΡ]6, δῃά ἁροη οτιτἰοαὶ τηεϊῃοάβ οὗ 

ἱηϊογργεϊδίίΐΊοη. ὙΠΕΥ͂ ἅτε ἀεβίρηθα οὨἰεΗὟ ἔογ βία ἀεδηΐβ δηὰ 

οἰεγργίμεη, δηὰ Μ|1 6 ττίτεη ἴῃ ἃ σοϊηρδοὶ βίγε. Εδοῦ 

Ὀοοκ ψ1}1] θὲ ργεσεάεά ὉΥ δὴ 1ηϊγοάποϊίοη, 5βίατίηρ ἴῃ 6 ταβυ 5 

οὗ οτἰεἰοῖβαι ἀροη ἰϊ, δηά ἀϊδουδβδίηρ, ἱπηραγί δ! [ἢ 6 ᾳααδίϊομβ 

511} ταπχδϊπίηρ ορεῆ. Τῆς ἀεῖδὶϊβ οἵ οὐ ἰοἰβτλ 01} ἀρρεᾶσ 

ἴῃ {πεῖγ ρσορεγ ρίδος ἱπ ἴῃς ὈοὰΥ οὗ ἰῇς (οπιπηεηΐατγ. Εδοῦῇ 

βοοϊΐοη οὗ ἴδε Τοχὶ Μ|] θὲ ἱηϊγοάυσεα τι ἃ Ρᾶγαρῆγαβα, 

ΟΥ ϑυμηηδγυ οὗ οοηϊεηῖθΒ. Ταοπηΐοαὶ ἀεῖ4:15 οὗ ἰδχίπαὶ δηά 

ΡὨΙοΙορίοαὶ οὐ οίβπὶ Ὑ1]11, ἃ5 ἃ σαϊε, Ὀε Κερὶ ἀϊβιίπος ἔγομι 

τηδίζοσ οὗ ἃ ΠΟΤῈ φθηθσαὶ οπαγδοΐογ; δηά ἴῃ ἴδε ΟἹ Τεβία- 

τωθηὶ {πεὲὸὶ δχορεῖοαὶ ποίεβ ΜΠ: 6 διγδηρεά, 85 ἴδ 48 

Ῥοβϑίθίβ, 580 δ5 ἴο Ῥε βεγνίσβδῃϊε ἴο βιαἀθηῖβ ποῖ δοηυδίηϊεά 

σι Ἡεῦγεν. Τῆς Ηἰβίογυ οὗ Ἰηϊεγρτγείδιίοπ οἵ ἴῃ6 Βοοκβ 

ΜΠ] 6 ἄδαϊς σι, θη πθοδϑβαγυ, ἴῃ (ῃ6 [Ιηϊτοάποίίοηϑβ, 

ας οτἰτίοαὶ ποίίσεβ οὗ ἴῃ6 πιοβί ἱπιρογίδηϊς [|τ|ογαῖασγε οὗ 

τῆς ϑυδήεοῖ. ἩΗἱἰβιογίοδι δῃηὰ Ατομϑοϊορίοδὶ αασϑιίοηβ, 85 

ΜῸ6}1 45 υσβίίοηβ οἵ ΒΒ ]σα] ΤΠδοϊορυ, ατὲ ἱποϊαάἀ δά ἴῃ τῃ8 

Ρΐδῃ οὗ ἴ6 Οοτωπιεηΐαγίαβ, θαϊ ποῖ Ῥγδοῖίοδὶ οὔ Ηοχμ!ειοδὶ 

Ἐχαρεβίβ, Τῆς Μοϊυπλε5 Μ{1}} οοηδιϊζαϊε ἃ απ  ἔοστὰ βογίεβ. 



ΤῊ ΝἸΒΆΝΑΠΘΝΑΙ, ΟἈΠΠ0 Δ], ΟΟΝΜ ΜΕΝ ΤΛΗΥ͂, 
ΤῊΗΕ (Ο]]ον πη εταϊπθηΐ ΘΟ μοΪατβ γα εηραρθα προ [μ6 ΜΝ ΟἸτπγ65 
Πδηγδα ὑεΐον : 

Θεπςεβῖ8 

Ἐχοάυβ 

1 ενϊου8 

Νυτρεῖβ 

Βευτϊεσοῦοσου 

]οβδυα 

7υάρε8 

ϑαγηυεῖ 

Κίηρβ 

ΟὨῇτσγοηΐοῖϊἊβ 

ΕζΖτα δῃὰ 
Νεδοσαϊαἢ 

Ῥβαϊσωβ 

Ῥχονεσθβ 

1οῦ 

Ιβϑαΐδῃ 

ἰβϑαϊδὮ 

7ετεταΐδἢ 

ΕΖεϊωεϊ 

Ῥδηΐοϊ 

Ατὴοβ διὰ οβεδ 

Μίςδῃ ἴο Μαϊδοδὶ 

Εριῆοσ 

ΤΗΕ ΟΙΒ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

Τμε εν. ΙΟῊΝ 5κιίννεκ, ἢ Ὁ., Ῥγοίεϑϑοσ οἵ ΟἹὰ ΤεἙ- 
ταπιεηῖ] ηρσυάᾶρε δηα [ἰτεγαίυτγε, Γο]]ερε οὗ Ρτεβ8- 
Ὀγιεγίδη ΟΠ το οὐ Εηρ]αηά, (απ τίαρε, Επρ]δηά. 

Τῆς εν. Α. Ε. 5. ΚΕΝΝΕΡΌΥ, Ὠ.}., Ρτγοίεβϑοσ οἵ 
Ἡεῦτγεν, ὑπ νετγϑίιν οὗ Εαϊηυγρῃ. 

1 ΒΕ. ὅτεννινα, Μ.Α., εϊὶον οὐ ΝνΝαάμαπι (οἸ]ερε, 
Οχίοσα. 

Ο΄. Βυσηάναν Οκαὺ, ὮὨ.Ὦ., Ῥσυοίδεὀογ οἱ εντγεν, 
Μδηβῆεϊὰ ΟοἸ]εμε, Οχίοτγά. [Δοτου Δεαών. 

Τῆς εν. 5. Ε. Ὀκινεκ, Ὁ... Ὠ.[μἱτι., Βορί5 Ρτο- 
ἔεβϑογ οὗ Ηεῦτεν, Οχίοτσγα. [Δοτυ Αεαάν. 

Τῆς εν. ΘΈΟΚΟΕ ΑρὰΜμ ὅΜιτη, Ὦ.Ὁ., 11..Ὁ.. Ρτο- 
ἔεβϑοτ οὗ Ηεῦτγεν, ἔγτεε Ὁῃυγοῦ (ο]]ερε, ΟἸάσρονν. 

Τῆς εν. σξοκοε Μοοκε, Ὁ. Ὦ., ΕΙ.. Ὁ., Ῥτγοΐςϑϑοσ οὗ 
ὙΒεοϊορΥ, Ηδγναγὰ {Ππἰνετβίιγ, σα πιοτίαρε, Μ485. 

[ΔΛϑοτυ ΑἸξαγ. 
Τῆς εν. Ἡ. Ρ. ὅμιτη, Ὁ... Ργοίεϑϑοῦ οὐ Β[]ςδὶ 

Ηἰβίογυ, Απηπετβϑὶ Οοϊερε, Μα455. [λίοτυ 'δαι. 

Τῆς εν. κάνει Βκονν, Ὁ.}., δ. μκος Π1..Ὁ., 
Ρτοίεββογ οὗ Ηεῦτενν δπὰ ζορηαίς μδηρσυάᾶρεβ, 
ὕπίοη Ἰβεοϊορίςαὶ ϑεπιίπαγυ, Νεν Υοτκ (ίιγ. 

Τῆς εν. ΕΜ ΑΚΟ 1,.. Οὐκτιβ, Ὁ Ὁ., Ρτοίεβϑβοσ οὗ 
Ηεῦτενν, α]ε ]πηἱνετϑίιγ, Νεὲνν ἤασλνεη, ζοπη. 

Τῆς εν. 1. Ν΄. Βαττεν, Ρῃ.Ὁ., Ὁ.Ὁ., Κεεῖοσ οὗ 
8:. Μαδιῖκβ σμυτγοῆ, Νεν Υοῦκ Οἰτγ, βοπιεῖϊ πε 
Ῥτοίεββογ οἱ ενγεν, Ρ. Ε. ὈἰνίηἰΥ ϑοδοοὶ, 
ῬΒΙΠδαεϊρῃΐα. 

ΤῆςἊς εν. σηαλβ. Α. Βκισοβ, Ὁ.Ὁ., Ὁ.1Κῖτε,, Ρτο- 
(εβϑογ οἵ ΒΙὉ]Π1ς4] ΤὨεοϊοσυ, ]πΐοη ΤἼεοϊορίοδὶ 
δε πδγΥ, Νενν Υοτκ. 

Τῆς εν. Ὁ. Η. Του, Ὁ... 11, Ὁ., Ῥσοίεββοσ οὗ 
Ηδεῦτενν, Ηδγνασζὰ {Πηϊνεγβίῖγ, σατηῦτι σε, Μ455. 

[νοτυ Κεαών. 
Τῆε εν. 5. Ε. Ὀκινεεκ, Ὁ.., Ὁ.1ιι., Καερὶὰβ 

Ῥτοίεϑϑοσ οἵ ἤθῦτεν, Οχίοτγα. 

σμαρϑ5. [-ΧΧΧΙΧ. Τπῇὲε ἔεν. 5. Ε. θκινεκ, Ὁ.}., 
δ.Ιιι,, Κερία5 Ρτγοΐεβϑογ οὐ εῦδτγεν, Οχίοσα. 

Οἤαρβ. ΧΙ ΧΝῚ. τΤῆε ἰαῖς εν. Ριτοί. Α. Β. 
Ῥάνιρϑον, Ὠ.Ὁ., 11..Ὁ. 

ΤΒε εν. Α. Ε. ΚιΙκκράτειοκ, Ὁ. Ὦ., Μαβῖεσ οὗ 
ϑείνγῃ Οο]]ερε, Βερίυβ5 Ῥτοίεββοσ οἵ Ηβδῦτεν, 
Γδπιῦτίάρε, Εηρίαπά. 

ΒΥ τε εν. 6. Α. σοοκε, Μ.Α., ΒΈ ον Μαρ- 
ἀδϊεη (ο]ϊερε, δηὰ τπὲ εν. ΟΗΑΒ 5 Ἐν ΒΌΚΝΕΥ, 
ΜΑΑ., Εεϊονν δπὰ [μεοίυτετ ἰπ Ηεῦτεν, 51. Τ᾿ 5 
Οοΐϊεσε, Οχίοτά. 

Τῆς εν. Ιοην Ρ. Ρετεέβϑ, Ρῇῃ. Ὦ., ἢ. Ὁ., βοπιδιῖπια 
Ρτοίεβθβϑθοσ οἱ Ηευτεν, Ρι Ε. ἰνίηἰῖν ϑεδοοὶ, 
ῬΗΙΔάεΙρμΐα, πον Εεεῖοτσ οὗ 51. ΜΊο ἢ 8ςε}᾽5 Ομ υσοῆ, 
Νεν Υοτκ Οἰιγ. 

Ἅ. ΒΕ. Ηλκγρεᾷ. Ρῆ.Ὦ., 1.1, ἢ., Ῥσεβίάςης οὗ τῆε 
ὑἱπνετγϑιιν οὐ Οπίσαρο, 1Π|ποἰ5. [7ι νέες. 

Ν. Ε. Ηλκρεκ, Ρῃ.Ὦ., 81, Ὁ., Ρτιεβίάδηϊ οἵ τῇς 
ὑἱεϊνοτγβίτυ οἱ Οπίςαρο. 

Τῆς αν. ],. Β. Ῥάτον, Ρῃ.., Ργοίθσϑβογ οὗ εντγεν, 
Ηατιίοτά ὙΠπεοϊορίςαὶ ϑοτηΐπατν 



Ζθε Ἰκί(ετπαίοπα δ τίεα  Φ᾽οπιπιεπίάτρ, 
Ἐς ο]εδβίαβιοβ 

Ευτ 

ϑοηρ οὗ ϑοῆρβ 
διὰ νμδτηεηϊδιίοηβ 

8ι:, Μαῖῖδεν 

8ι. Μασἷκ 

8:. Γυκα 

81. ]οΒῃ 

Ἡδστῆοῦν οἵ ἴδε 
(οβρεῖβ 

Αοῖβ8 

Ἐοσηδῃϑ 

Οοεμτίδηϑ 

Εα]αϊίαπ8 

ἙἘΡδεβίδῃβ δηὰ 
Οοϊ]οββίδῃβϑ 

ῬἘΠΙΡΡίδηβ δῃὰ 
ῬΒΣΙ που 

᾿ ΤΒεββδϊοηΐδηβ 

Τῆς Ῥαβίοσαὶ 
ἘρΡί8:1ε8 

Ἡδεῦτγεν8 

81. ]ατηεβ 

Ῥεῖεσ δηὰ [υἀς 

ΤὨς ἘΕρίβι:1ε8 οὗ 
81. Ἰομῃ 

Ἐξενεϊδιίοι 

Ῥτοί. ΟΕΈΟΚΟΕ Α. Βαάκτον, Ρῇῃ.Ὁ., Ρτοίεςϑοσ οἵ 
ΒΙΌΙςΑΙ Πἰτεταῖαγε, Βγγη Μαντ ζο]]ερε, Ρὰ. 

εν. ΟΗΑΚΙΕ5 Ρ. ΕΆΟΝΑΝῚ, Ὠ.Ὁ.. Αβϑοείαϊς Ῥσγοΐοβ- 
5ος οἱ Ηεῦτεν, ὕὕπίοη Ὑπεοϊορίοαὶ ϑεπηίπασυ, 
Νεν Υ̓ογκ. 

εν. ΟΗΑΚΙΕΒ Α. ΒΒΙΟσ5, Ὠ.Ὦ., Ὠ.1ἴτι., Ῥτοίεββοσ οὗ 
ΒΙ ΙΓ] Τπεοϊοργ, πίοη Ὑπεοϊορίςδὶ ϑετηΐπασυ, 
Νεν Υοσγκ. 

ΤΗΕ ΝΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ. 

τΤῇε εν.  ππούσηδΥ Ο. Αὐεν, Μ.Α., Εεῖον οὗ 
Εχεῖεγ ζοϊϊερε, Οχίοτγά. 

ΤΒς ἰᾶῖϊεὲ εν. Ε. Ρ. σού, ὨὮ.Ὁ., βοπιεῖΐ πη 
Ρτοίεββδοσ οὗ Νενν Τεβίαπιεηι [{ἰτεγαΐυτε, Ρ. Ε. 
Ὀϊνίηΐτν θοῃοοὶ, ῬΕΠ]ΔάεΙρῃΐΑ. [ΔΜ οτυ Κεαάν. 

Τῆε εν. ΑΔΕΚΕ. ΡΕΌΜΜΕΚ, Ὁ... βοτηεῖίτηε Μαβῖεσ 
οὗ σϊνεγδὶτν Οο]εσε, θυ γῆδπι. [Δ οτυ Κεαάν. 

Τῆς Ψεγυ εν, ΙΟοΗνΝ ΗΈΝΕΥ ΒΕΚΝΑΚΡ, Ὠ.Ὁ., θεδῃ 
οὗ 51. Ραιγις κ᾽β δπὰ [εοΐσσεσ ἰῃ ἰνίηϊ, 
ὕπίνεγϑίτν οὐ θυ] η. 

Τῆε εν. ηναΜ ϑάνθαυῦ, Ὠ.Ὁ., 11..Ὁ., [ἂν 
Μαγρατεῖ Ῥτοίεββου οὐ Ὠϊνίηΐυ, Οχίοτα, δηὰ τῃς 
Εεν. που ΒΥ Ο. ΑἸμεν, Μ.Α., Εεϊϊονν οὗ 
Ἐχεῖεγ (ο]]εςε, Οχίοσά. 

Τῆς εν. ἘΚΕΡΕΚΙΟΚ Η. ΟΗΑΞΕ, Νοιϊββοηΐδη ΡῬστο- 
ἔεβϑοτ οἱ Ὀἰϊνϊ ηἰτγ, Ῥσεβίάεηι οὐ Ουεεηβ (οϊϊερα 
δηὰ Μὶςε-ΟΒδηςο]]οσ, (δπιυτίἀρε, Εηρίαπά. 

Τῆς Ἄεν. ιμμιαμ ϑάνραν, Ὁ... 1}1..Ὁ., [καὰγ 
Μαγραζεῖ Ῥτοΐεββογ οἵ ὈϊνίηϊΥ δηθὰ σδποη οὗ 
ΟὨ τίθει Ομυτοῦ, Οχίοτά, δηὰ ἴῃς Βδν. Α. Ὁ. 
Πξαάριάμ, Μ.Α., Ὁ.Ὁ., Ρεϊποίραὶ οἱ Κίπρϑβ σο]]ερε, 
Ιμοπάοη. [Δνοτν Αεαών. 

Τῆς Εἰρπι εν. ΑΚΟΗ. ΕΟΒΕΚΤΊΘΟΝ, Ὁ. Ὦ., 11, Ὁ., 
Ποτὰ Βίβδορ οἱ Εχεῖδσ, δῃὰ τε εν. ΕἸΘΗΑΚῸ ]. 
Κνονινο, Ὠ.Ὁ., Ργοίεββοσ οὗ Νενν Τεβίδπηθηῖ 
Ἐχερεϑὶβ, Κίηρϑβ ζοίϊερε, οπάοη. 

Τῆς εν. ΕΆΝΕΒΥ Ὁ. Βύυκτον, Ὁ.Ὁ., Ρσγοΐεββογ οὗ 
Νεν Τεβίδπιεηι τεγαῖυτε,  ηἰ νετϑίτΥ οἵ Πσπΐσαρο. 

Τῆς εν. Τ. Κ. ΑΒΒοτΊ, Β.Ὁ., Ὠ.1ἱει., βοπιειὶ πὶς 
Ῥτοΐεββδοσ. οὐ Βἰ]οαὶ σσγεεκ, Ττίηΐν Οο]]ερε, 
Θυθ] πα, πον Γἰ τατγίδη οὗ {πε βϑᾶπιθ. [οτο Κεαών. 

Τῆς εν. Μάκνιν ΚΕ. ΝΊΝΟΕΝΤ, Ὠ.Ὁ., Ῥσοέεββοσ οὗ 
ΒΙΌΙς4] 1ἱτεταῖατε, ἴοι Τ βεοϊορίςδὶ ϑεπιίμαγυ, 
Νεν Υογκ Οἴιγ. [Δοτυ Κεαάν. 

Τῆς εν. [ἍΜῈ5 Ε. ΕΚΑΜΕ, Μ.Α., Αϑϑβοείαιο Ργοίεϑβ- 
80Υ ἴῃ ἴῆε Νεν Τεβίαπιηεηῖ, ἰ᾽ηΐοη ΤΠεοϊορίςδὶ 
ϑεηγίηαγυν, Νεν Υογκ. 

Τῆς εν. ΔΝΑΙΤΕΚ Τοςσκ, ὮὉ.Ὁ., δνατάεοη οἱ Κεδες 
Οοΐϊεσε δηὰ Ῥγοίεββογ οἵ ἔχερεβίβ, Οχέοσά. 

Τῆς εν. Α. Νά νε, Μ.Α., Ῥγοΐεβσϑος οὗ Ηεῦτγεν 
ἴῃ Κίηρϑβ Οοϊϊερε, Γοπάοη. 

Τῆς αν [.ΜῈ5 Η. Εορεβ, Ὁ.Ὦ., Βυββεὺ Ῥγοΐεϑϑβοσ οὗ 
Νεν Τεβιίαπιεηῖ (τ εἰςίθπὶ ἰη Ἠδγνατγά ἰΠηἰνετϑίιγ. 

Τῆς εν. ΟΗΑΆΕΓ ΕΒ Βισσ, Ὠ.Ὦ., Κερὶυ5 Ῥγοίεβδϑοσ 
οἱ Ἐσροϊεβίαβιςαὶ Ηἰβίοσυ δηὰ ζαποη οὐ (Ὁ τίβι 
ΟΒυτγοῆ, Οχίοσά. [οι Κεαάν. 

Τῆς Βεν. 5. Ὁ. Ε. ΘΑΊ ΜΌΝ, Ὁ. ., Ργίηςῖρδὶ οὗ ἴδε 
τ ϊιεὰ Ετεα Οδυτγοῦ (ο]ερε, ΑὈεγάεεη. 

Τῆς εν. ΕΟΒΕΕΤ Η. ΟΗΆκ ΕΒ, Μ.Α., Ὁ... Ρτοΐεβ- 
807 οἵ Βί Ὀ]}ςαἱὶ σσεεκ ἴα τηε {] ηἱνετϑὶγ οὐ Π 0118. 



5ΑΜΌΕΙ, 

ΗΕΝΕΥ ΡΕΕΒΕΚΝΕΡ 5ΜΙΤΗ 



Οἱ Ζθα Ὀγ (τοοσίς 



ΤΗΕ [ἹΝΤΕΒΝΑΤΊΙΟΝΑΙ. ΟΕΙΤΙΟΑΙ. ΟΟΜΜΕΝΤΑΗΥ 

Α 

ΓΟΚΙΤΙΓΟΑΙ, ΑΝῸ ἘΧΕΟΘΕΤΊΟΑΙ, 

ΓΟΟΜΜΕΝΤΑΚΒΥ 

ΟΝ 

ΤΗΒΕ ΒΟΟΚΘ5 ΟΕ ΘΑΜΌῦῈΕΙῚ, 

ΒΥ 

ΗΕΝΕΚΥ ΡΚΕΒΕΕΚΝΕ. 5ΜΙΤῊΗ 
ῬΒΟΕΕΙΘΟΚ ΟΕ ΒΙΒΙΙΟΘΑΙ, ΗΙΒΤΟΚΥ ΑΝῸ ἹΝΤΕΚΡΕΕΤΑΊΤΙΟΝ 

ΙΝ ΑΜΗΕΕΒΤ ΓΟ ΕΘΕ 

ΝΕ ΥΟΚΚ 

ΟΗΑΚΙῈΘ 5ΟΒΙΒΝΕΚΒ 50Ν5 
1904 



ΘΟΡΥΒΙΟΘΗΤ, τϑρο, ΒΥ 

ΟΗΑΚΙΕΒ ΒΟΚΙΒΝΕΚ᾽Β 50Ν5 

Νοτσσυ Ὦτιχα 
ἃ. Β. Ουεπίπα ἃ Οο. -- Βεγπίοκ ἃ ει 

Νοτποοὰ Μδε. ὕ.8.4. 



ΤΟ ΜΥ ΥὙἹΙΕΕ 

ἅππα πιπεαῖε ὁπ ἢ 

ΨΜΉΗΉΟΞΘΕ ΟΟΝΕΊΘΕΝΟΕ ΑΝῸ ΑΕΕΕΟΤΙΟΝ ΗΑΝῈ ΒΕῈΝ ΜΥ ΗΕῚΡ 

ΙΝ ΤΗΙΒ ΑΒ ΙΝ ΑΙ], ΜΥ ΨΟΚΚ. 

ΑΝῺῸ ΤῸ ΤῊΒ ΜΕΜΟΕΑΥ͂ ΟΕ ΟΥΚ ΒΕΙΟΥΕ. 

Ἵεαῖε 

50 ἙΑΒΙΥῪΥ͂ ΟΑΙΣΕ. ΤῸ ΒΙΘΗΕΕ 5ΕΚΝΙΓΕ ΤΗΑΝ ΜῈ 

ΚΕ ΥΕῚ ΡΕΚΜΙΤΤΕ. ΤΟ ΚΕΝΌΕΚΕ 



Οἱ Ζθα Ὀγ (τοοσίς 



ΡΚΑΕΕΑΟΚΓΕ. 

ΤῊΣ ῥἷδῃ δηὰ ρύυγροβε οἵ τῃϊ5 βϑυΐεβ οὗ σοπηπιθηϊασίεβ ἅΤῈ 50 

ΜῈ]] 1Πυϑίγαϊοα ὈΥ ἴῃ6 νοϊαπηεβ [μὲ πᾶνε ργεοεάβα (ἢΪ8 ---- ἴῃ 6. ομα 

Οἡ ὈΘυϊοΥΟΠΟΠῚΥ ὈΥ Ῥγοΐεβθου Ὠσίνου δῃά {πΠῸῈ οὴς οἡ Τπᾶρεβ ΕΥ̓ 

Ῥτοΐδββθοσ Μοοτζε ---- ἰἢδὶ (ασῖΠεῚ βἰαϊεπηθηῖ ψουἹὰ Ὅς βιρογῆσοι. 

Ιῃ ρτθραγίηρ ἴΠ6 ῥγδδθηῖ ὨΘΠΊΡΕΥ οὗ ἴῃ6 56 1|65 1 ἤᾶνβ σοῃβίδητν 

μαα οσοαβίοη ἴο δάγηϊγε ἴῃ6 ψοσκ οὗ ἴμε86 ργβάβοεβοιβ, δῃὰ 1 

5}4}} Ὅ6 ρταιαα 1{ τῇ6 ῥγεβθηῖ νοϊψπθ 584}} Ὀ6 ἰουηα ψογῃν 

οὗ ἃ ρῥἷαοβ ὈΥ [με 5ἰ4ε οἵ τῃείγϑβ. 

Τῆς ιδιοτίοαὶ ἱπιροτίδμος οὗ ἴῃς Βοοῖβ οὐ ϑαγγιεὶ τηυδὲ Ὀ6 

ον ἀδηΐ ἴο (ῃ6 ἰοαϑὲ δἰϊθηῖῖνα τοδάθσ. [Ιἢ [π6πὶ ὰ ἤᾶνα ἴῃ 6 ΟὨΪΥ 

ΒΟΌΓΟΘ5 οὗ ἱπίογπηδιίοη σοποδσγηΐηρ ἴἢ6 οτρίη οἵ [Π6 πιοπάγοῃΥ ἴῃ 

546]. Ηον πιυοὴ [ἢ]5 ἱπ1ρ|165 Ψ}}} θῈ βθϑὴ ἰΐ ψ βιρροβε (6 

ΠδΠ165 Οὗ 5δγηι6), ὅδ], αηὰ Πανὶ Ὀ]οιια ουϊ οὗ οὔ ἢἰβίοσυ οὗ 

Ι5τ868]. Βεβίἀεβ ἴῃς ἀΐγεος ἰηίοτιηδίίοη ψῃϊοῃ γα τεοεῖνα ἔτοια 

186 ῖγ πδτταῖῖνθ, ἰΠ656 θοΟΚβ ἴἤτον ρσγθαὶ ᾿ρῃξ ὩΡροη ἴῃ6 ΤηΔΏΠΕΙΒ, 

ουδβίομῃβ, δΔηἀ τα]ρίοη οἵ βγεῖ, ἢοΐ ΟἿἱὺ ἴουγ τῇς ρεποα οἵ ψῃοἢ 

1Ώ6Υ Ρτοίβββεαϊυ ἱγεδῖ, θυΐϊ αἰδὸ ἴοσ [6 {πη65 ἴῃ ψὨΙΟἢ [86 νατουβ 

Δαῖμοῖβ ᾿νε δπαὰ στοῖΐε. 

Αἢ υπάογϑίδηαίηρ οὗ ἴπ656 ῬΟΟΚΒ5 ἰ5 {μεγείοσε ἃ ἢϊβὶ ΠθΟΘβϑ Ὁ 

ἴο 1ῃ6 5οἤοίαυ ῆΟ νου σοΥτ ΟἿ ἀρργεμβεηά [μ6 ἢἰβίοσυ οὗ 

Ιβγ86]. ϑιαοῇ δὴ υῃάουβίδπαϊηρ ἰβ ἢοΐ 50 ΑΞ  ἴο ἰδίῃ 85 ἀρρθᾶτβ 

ὍΡοη [δε ϑυτίαςσε. ΕῸγ οὔθ ἰῃΐηρ, ἴῃς Ηδεῦτεν ἰαχὶ ἢδ5 σοπλα 

ἴο 8 πιο σοτταρίεα ἴῃ ἰγδηβηββίοη --- ἰπηρεγίεοϊ ἴο ἃ ρτεδῖεγ 

ἄερτεα ἴμᾶπ ἐμαὶ οὗ δὴν οἴδεσ ρατὶ οἵ ἴῃς ΟἹ Ταεβίδιηθηϊ, σι 

Ῥειθαρθ οπα εχοερίίοη. Τὴε ἀϊβίουι ἀπά ἀεϊοαῖε ἰδϑῖκ ἴἢυ5 

ἴσον ὑροὴ ἴμ6 ἐχερεῖθ Μ}1 ἀρρθᾶσ ἴο (6 οαγεῖῃὶ βιπἀθηὶ οὗ 
νἱ 



νὴ ῬΕΕΕΑΓΕ 

115 νοϊασηθ. [π ἴπ6 βεοοπά ρΐδοβ, [656 ῬοΟΐβ Ῥγεβθηΐ ρθοῦ ΑΓ 

ῬΓΟΡΙθιῺ5 ἔοσ [ἢ6 50-᾿δ]]εἃ δίρῆοσ οποἰδθ. Νονῆεσε τα ἴῃ6 

ῬΒοηοιήθῃᾶ οὗ ἃ σοπρίοχ ΠἰΈΘΓΑΤΥ Ρτόσ 55 ποτα ΟὈνίου5, ἀηᾶ γεῖ 

ΠΟΥ ΏΘΙΕ τὲ ἴπθθε ὑῃθηοιήεηδ τόσα αἰ βίους ἴο ἱπίεγρτεῖ. 

ΤΏς δχροβίζου ἴα ἐποουγαρθα ἰῃ ἴῃ6 ἴδοβ οὗ [μ656 αἰ βου 165 

ῬΥ ἴῃς ἴδοι {μαὶ δχοθι]θηΐ ψουκ ἢδ5 δἰγοδαν Ὀδθὴ ἄοῃθ ἰπ Ῥοιῃ 

ἴῆεθε ἀερατίπχεηῖ5 οὗ 5ἰυαγ. ΤὮΘ οὐ ποίη οὗ ἴῃ6 ἰοχὶ νγᾶβ 

ΒΕΙΟΟΒΙΥ υπάετίακοεη (Ἰπουρῃ ἢ ἱμδάδαυδία δρράατγαῖι5) ὉΥ͂ 

ὙΒεηΐαὰβ ἴῃ 1842, δηά 5ίηος ἰῃμαὶ τἰπ|δ ἴῃ 6 Ρῥγοῦϊοη ἢδ5 Ὀδθη 

αἰϊδοκεα Ὀγ γε! μαυβεη, ΚΙοβίθσιηδηη, τίνοσ, δηά Βιάάθ. [πῃ 

16 ἀξδρατγίπχεηϊ οὗ [6 ΠΙΡΏΕΙ οὐ ἰοἰβπῚ 50 το οδηηοῖ Ὀ6 5αϊά. 

Υεῖ Ἔνθ θα ἴθ Ῥοοὶϑ Ὀείοσα 05 πᾶνε ἢδά 88 τηυοἢ δἰζθπτίοῃ 

ἃ5 ΔῺΥ ρᾶτΐ οὗ ἴῃς ΟἸΪά Τεβίαπιεηί, Ἔεχεθρὶ ἴῃς Ῥεηϊδίθιοῃ δηά 

ἴῃς Βοοκ οἵ [Ξαἰδῇ. 

ΟΠ ρ πα] γ σα ΠΑΙάΪγ Ὀς οἸαἰτηθα ὈΥ οὔθ ψῇο [Ὁ] ἰῃ 50 ἢ 

ἃ ἰταϊῆ. [1 οδῇ ΟἿΪΥ οἰδὶπιὶ ἴπᾶὶ 1 ἤανα σαγείιγ σοηβίἀογεα Ἔν ΣῪ 

ΒιρρΟβιοη οὗὨ ΠΥ Ρτεάδοαββοιβ δηα ἤᾶνα {τδὰ ἴο Ἰυάρα 1ξ οἡ [ϊ5 

τηοτῖθ. ΠΏ τεραγά ἴο (ἢς τεχὶ, [Π6 ἐπηθηάαϊοηβ οὗ Τῃεαΐπ5 δηᾶ 

γνε  μαυβθη ἢᾶνα Ὀεοοῖης ἃ ρατΐ οἵ Ἵχερεῖίοαὶ ἰτδἀϊοη. 

Ιῃ ΠΥ δηχίειν ἴο ὈῈ Πεϊρίμ! ἴο 186 Ὀερίῃηοτ 1 ἤᾶνα βου 168 

Ἔχρ αἰηθα ἰπᾶΐ ἡ] οἢ πὰ τόσα δἀνδησθδα βἰυθάεηϊ Μ}}}} Πηὰ το θὲ 

ΒΕ ΠΟΙ ΘΕ ΟἸΘΑΣ ἴῃ ἰἰβε]ῖ, 850 ἴδσ δ 1 Κηον, 1 να ραβϑεὰ 50 

αἰ που ὉΥ ἴῃ 5!]ΊΘηςθ. ὙΤμαῖ πε σοπϑί ἀθσαιοῃ οὗ τδὴν ρᾶββᾶρεβ 

ταϑαϊῖβ ἰῃ ἃ ποῦ ἄχιφί ΜΝ} Ῥγο Δ ὈΪΥ ποῖ Ὀ6 ἔουπηά 5υγρτϑίηρ. 

ΤῊ ῥγερασαίίΐοη οὗ [6 σοιηγλθηίασυ, δἰζεσ Ῥείηρ Ὀεριη, 85 

ἰηϊειτυρίοα ἴογ δρουΐϊ ἵᾶο γεδᾶτβ ΟΥ̓ Οδι1568 ὈΕγΟηα ΤΥ ΠΟΠΙΓΟ]. 

Εοτ ἴῃ6 ρτϑαΐεσ ρατί οὗ ἴῃς {π|6ὲ ἴῃ νηοῦ 1 νγὰ5 εηραρθα ΡροῺ 

ἱϊ, πο ροοά ΠΙἸΌΤΑΙΥ ψγὰ5 ΜΠ ΠΏ τὴν τεᾶοῆ. ΜΥῪΥ ἔποπα Ῥυοίββϑοσ 

Βιίρρβ δῃά τῃ6 1 τατγίδηβ οἵ Ὀπίοῃ, 1,8π6, ἀπά Ηδτγιοτά ὙΤῆεο- 

Ἰορίςδὶ ϑθυλ τ 85 σΘΏΘΓΟΙΒΙΥ ταϊανεα (ἢ15 αἰ βου ν ὉΥ σταπεηρ 

τὴ ἴῃς '86 οὗ ἃ ΠΕΣ οἵ νΟΪ 168 ---- ἃ σουχίεϑυ ΜΏΙΟὮ ἰξ ρῖνε5 

τὴ6 ρῥ]δάϑυσα ἤθῖα ἴο δοϊηον]εάᾶρε. 

ἈΜΗΕΒΞΊ, ΜΑΒ5., εἶν 20, 1898. 
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δι, Ζήε 71. 

ΤῊΕ ἵνο ὈοΟΚΒ δῖ οὔας Ὁοοκ ἰῃ Ηδῦτγεν τηδηυβοτρίβ. ΤῊΣ 
ἀἰνίδίοη ἰηῖο ἵνο νψγὰβ ἢτϑὶ τηδάς Ὀγ ἴῃς Οτσεακ {γαηβϑίδίουβ ΟΣ ὉΥ 
τῆς ατεακ σοργὶϑῖβ. Α5 γ»γχἕῪὶ ΚποΥ ἔτοπὶ οἰϑϑὶο τε β, [Π6 στ] ]8 οἡ 

Μ ΠΟ Οτεεὶς δα 1,0} ψουκβ ψασα τ τ6η γαῖα οὗ σογίδίη σοη- 

νεητομαὶ 51Ζθ58. ΒΙΌ]Ϊ αὶ Ὀοοκβ (ϑαπιαεὶ, Κίηρβ, Ὁ Ὠγοηὶς]ε5) μετα 

αἰνίἀεα ἱπίο ἵνο ἰὴ ογὔάδθσγ ἴο οοηίογπι) ἴο [ἢ 5 τι]α οὗ ἴῃς (τάς. 
Τῆς ἀϊνίϑίοη Ῥαββεα ονεῦ ἱηῖο ([ἢς [1,δτἰη ΒΙΌ]6, θὰϊ ἰηναάεα 1Π6 

Ἡεῦτον ΟΟΡ᾿Θ5 ΟἿΪΥ τ ἢ τῃ6 ἤτοι ἙΔΌΙηἶςαὶ ΒΙΌ]6 οἵ Βοιηρεσρ." 

ΤΏ οὔρίηδὶ βίαϊς οἵ 1ῃ6 οδβῈ 15 51}}} ἱπαϊοαῖϊβα, ἴῃ εὐἀϊοηβ. οὗ 
τὴς Ηεῦτεν, ὈὉγ ἴῃ6 Μαββογδίίο βυτησηδγυ ψϊοἢ ρῖναβ ἴῃ6 ὨΌΤΩΡΕΙ 
οὗ νεῖβεβ ΟἿΪΥ δἱ ἴῃε δηὰ οἵ [πε βεοοῃά Ὀοοῖ, ἴῃ ἰτεδιϊηρ (ῃς 

ἵνο ἃ5 οὔθ. [Ἃἡ [Π]5 50 ΠΙΠΊΔΙΥ Μὰ ἤηα αἰ5ὸ ἴῃε ρῆταβε βοοξ οὔ 

,μϑαηγεμο 56 α, δηα τὰ τοϊά τῃαὶ ἴῃς τηϊάἀ]8 νθσβα 15 ἴπ6 οὴς πυτι- 

Ὀεγεά Ὀγ ἃ 1 5. 285, Οπρεη ἰ9 αυοϊεά ὈΥ Επβεδῖυϑ ἢ 85 δῇῆγπι- 
ἴῃρ 5ρθοϊ σιν ἰμαὶ τὰς ἢτγθὶ ἀπά βεοοηά Ζοοῖς οὐ 2λε Αἱπράονις 

ἴοστῃ οὔθ ὉΟΟΚ δπιοηρ ἴῃ6 Ηδεῦτενβ, δηὰ τα [15 Ὀδᾶγβ ἴῃ 6 πᾶπὶς 
οὗ ϑαχμεὶ. Α ατεοκ Μ5. αἷδο τευηδυκβ ᾧ δἵ ἴῃς οἷοβε οἵ σ 8. ἴῃδὶ 

Ααυ]ΐα ,μοάϊενίηρ τὼΔε Ἡεόγειυς ἄοεβ ποῖ αἰνἀθ Ῥυϊ τηαῖο5 ἴδε ἵνο 

Οὴ6 ὈοοΟκ. 6ιοσὴα ἴῃ (ἢ6 Ῥτοίοχιιβ (αδϊεδῖι5 (ρτηϊθα ἴῃ τῃ6 

᾿ δυϊοτζεα εὐἀϊτοης οὐ ἴῃς Ψυϊραῖε) πᾶτηθβ 45 (Ὠἰγὰ ἴῃ ἴῆςε [ἰδῖ οὗ 
τῆς Ρτορβμεῖϑ, ϑαγεεί, φίδι πος Κορ γέρε οὐ σοοηπαδηε αεῖ- 

γι. ὙΠ 1ἢ 15 ἀρτεαβ ἴῃ6 Ταϊγηυα, ν Ὠοἢ ἤᾶπλε5 [πᾶρα5, ϑατημεὶ, 
Κίηρβ, ὃ 85 Ἰῃοιυρῇ βαοῇ μεστὰ Ῥυϊ ἃ 5ἰηρ]6 ῬΟΟΚ. 

9 Ρυ] 5ηεὰ αἱ Ψψεηΐςα, τσιό. Οἵ, Οἰπϑρυτς, δην οάμοίίοπ ἐο ἐδ Μάας507 εἴξεο- 
Ομεαὶ Ξαάϊοκ οὔίλε Μεόγειο Βέῤέε (1807). 

1 ΑΠἐέ, Ξεείες. ΝῚ. 25, ἃ5 οεἰϊεὰ Ὁγ ΚΙ. 
Ζ Εἰεϊά, Ζεχαρ. Ογ. 1. Ῥ. 543. 

ᾧ Τῆς ραββαρε (ϑαδα βαίλγα, 14 4) ἰ5 ἰγαῃϑ)αίεὰ ἰῃ Βτίρρϑ, δεῤίέεαὶ δίμάν (1883), 
ῬΡ. 175 δ΄͵, αρὰ Βηρῃ5, σεέπεγαὶ Ππὶγοαμείίονμ ἐο ἐδε δίκαν ο7 Ηοΐν δεγίρίμγε (1899), 

Ῥ. 2521. 
χὶ 



ΧΙΪ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Τῆς τ|ὲ οὗ ἴπε Ῥοοκ (οσ Ῥοοκβ)ὴ ἰ5 ἰὴ ἰῃε Ἡδῦτγενν δποη 
«αι, ΔΡΡΑΓΘΏΓΠΥ Ὀεσαυδα ϑϑιηιεὶ 15 τῆς Ἰεδάϊηρ ομαγαοῖεσ ἰῇ 

τῃ6 δι] ομαρίεῖβθ. ὙΤὮε πᾶπλεὲ ἰ5 υηίοτιηδία, ἃ5 ϑαπλαθὶ οεᾶ565 

ἴο Ὀε ῥτοηλίπεηΐ δἴϊοσ ἴ[ῃ6 τη ἀ]ε οὗ ἴῃς ἢσγδὶ Ῥοοκ, δπὰ Ὀανὶά 
ΟΟΟΌΡ 65 ἴῃ 6 παιταῖογ᾽ 5 Ψῆο]ε αἰιθηϊίοη πὶ ἰῃδὲ ροϊηῖ οἡὐ. Τῃδ 
ἰη 6] 1οἱ ἐγ 15 ταπγονεά Ὁγ ἴῃς αταοκ ἰγαηβίαίοσβ νῆο σουηΐ ἴπΠ6 ἵνο 

ῬΟΟΪΚΒβ 85 ΕἸγϑῖ ἀπά ϑεοοηά 2οσοίς οὐ τὼς Αἱηράονις, [ἰὴ 6 ἴννο [0]- 

Ἰονίπρ σουπείηρ Ταὶγτὰ δηά Εουτῃ οὗ τῃ6 5ετῖεβ1 Τῇ 1,διίη 

δαορίβά ἃ πιοἀϊβοδίϊοη οἵ [Πἰ5 ἔοσγη, οουητηρ ἔουγ Ὀοοΐ5 οὗ Κίηρβ 

(Κεριρῃ). Ιῃ δἵ Ἰεαβὲ οὴς ργϊηϊεα εἀϊτίοη οὗ ἴ[ῃ6 Ηδεῦτεν ἰοχί, 

τηϊ5 ἢδηλα ἢᾶ5 Ὀδδη ἱπιτοάποδα Ὀγ [Π6 5146 οὗ [ῃ6 οἴποτ. 

Ιῃ ἴδε τποστε δοουγαῖς εἀϊτίοπβ οἵ με Ησεῦτγεν ἰεχὶ 2 5. μὰ8 πὸ πεδάϊηρ, δπὰ 

18 βεραγαῖςα ΟἹΪΥ ὈΥ 8 5ρᾶος οὗἩ [τες τγοσάβ᾽ Ὀγεδα ἢ ἴτοπι [6 ργεοεάϊπρ ὈοΟΚ. 

ΤὨε ποῖς αἱ ἴπε επά οἵ 2 8. ὑερίπς ὈΝΊῸΨ ἼΡΟΥ ῬΡΊῸΡ ὈλρΌ, [ἢ νεῖβεβ οἵ (ἢς 

ἵνο ὈοΟΚΒ ἰορεῖμες θεῖπῷ τεοκοπεά 1ςοό. ΤᾺς βὐἀϊίοη νος ἱπίγοάθςοεβ 

ὈΣΟΌΠῸ (2Φ)ὺ ἩΦΝ πρὸ αἰοηρ ἢ (3) “Ν Ὀννον ἰβ τμ86 εὐϊτίοη οἵ Ρ]δπιίη, 

1680. [πῃ (ὃ νε ἢπὰ βασιλειῶν πρώτη, δεύτερα, τερτεϑεπϊεά ἴῃ 5οπιῈ [δίῃ 

Μ55. Όγ Κερμογεε ἰηβιεδὰ οἵ δἴφρωνε. [τ 45 Αοἰλδόλἃ ἀαεληνιερ ἐ πεῤλὲγᾶ, 

8 2. Ορμέρρξ. 

Τῆςδ Βοοϊ5 οὗ ϑαιηπεὶ οσγη ἃ ρατί οἵ ἴῃς σοηίίπποιι Πἰϑίοτυ οὗ 

1βγδθὶ νῃϊο Ὀορὶηβ ψἱἢὰ ἴῃς σοπαιεβὶ οἵ (δηάδὴ δηὰ εηάβ ἢ 
186 Εχίϊς, οὐ, ᾿ἤ χὰ ἱποῖυἀθ ἴῃς Ῥεηϊαίδαο 45 ἰδ Δρράγθῃί ἴῃ 6 

ἀδδίρη οὗ ἴῃς οοἸἸεοίοτβ οἵ [με Ὀοοῖβ, νῃϊοῃ Ὀερίη5 χὰ [ῃ6 Οτοα- 
τίοῃ δηά δπάς νὴ ἴῃς Εχιθ. ΤῊΐδ ρατὶ οὗ τῇς ἰβίογυ ἰ5, πον- 
ἜνΟΓ, 655 οἰοβεὶν σοηηεοϊθαὰ μι τ[ῃ6 ΒοΟΚ οὗ Τα άρες, ψῃϊοῃ 
Ῥτεςβάδβ, (μδὴ ἢ ἴῃς ΕἾγβε Βοοκ οἵ Κίηρβ, ψῃϊοἢ ἐο!]ονΒ. Εοτ, 

ἩΠῚ16 [ΠΘΓΘ 15 ἜΥΕΙΥ τεάβοη ἴὸ Ὀαϊΐενα ἴπαῖ τῇς ῬΠΙ]Π δι 6 ΟΡΡΓα8- 

βίοη, πἴοπὶ ψῃϊοἢ ϑαπίβοη Ὀερᾶη ἴο (εἰναι βγᾶθὶ, 15 1ῃ 6 58π|6 
νης 4] οῖεα της ρεορὶς ἴῃ τῃς της οὗ ϑαπιυεὶ, τὰ ἤᾶνε ὯΟῸ 

οογίαίῃ πιοδῃβ οὗ ἀδοϊαϊπρς πον Ἰοὴρ ἃ {ἰπ|ὲ δὰ εἰαρβεὰ ἔγοτι [μ6 

ἀφαῖῃ οὗ ϑαιήβοῃ πη} ἴῃ 6 Ἔνδηῖβ παιταῖθα ἰῇ σ 5. 1; ψῃΠ|6 δἵ {6 

Ποποϊυβίοη οὗ 2 5. [ἢς υπῇπίϑῃεά 16 οὗ Πανὶ ά 5 ἱπιτ θα οὶ 
σομ!ησσα ἴῃ ἴῃ6 ορεηϊηρ σμαρίοιβ οὔ τ Κ. 

Τῆς ρετοά σονετεά Ὁγ (Π656 Ὀοοΐκβ πᾶν ΡῈ δϑιϊπηαϊς δ ἀρουΐ 

ἃ Ὠυηατϊεοα γεαῖβ. [1 ψὰ5 Ἔν] ἀθ ΠΥ οπα οὗ ἴπμ6 τηοβὶ ἱπηρογίδηϊ 
σου 65 ἴῃ ἴῃς 16 οὗἁ Ιδσγδοὶ, ἴῸγ ἰὴ 1 νψὰϑ Ἔεβεοϊεά 16 ἰγδηβι οη. 

ἴτοπὶ ἴῃς {πΠ|04] ἔοττη οὗ ρονεσημηεηῖ (1 ρονθγημηθηΐ ἰξ ταῦ ὈἋ 



ΟΟΝΤΕΝΤΒ. ΧΙ ΪΙ 

(4164) ἴτο ἴῃε 586 :{πὰ τοηάσοῦν οἵ αν 4. Αἱ ἴδε ορεηΐϊηρ οὗ ἴδε 

ῬΡεποά πὲ ρῥτοπλίπεηϊ ἤρατο. (ΕἸῚ, ϑ8πλ61) ἅγὲ οἰαβθεά ὉΥ ἴῃς 

δυῖμοῦ ἢ τῇ Πότοθβ οἵ ἴῃς Βοοῖς οὗ Τυἄρεθ. 841} 15. τῇς ἢγϑοϊ 

ὙΠῸ δἰϊειηρίβ ἴο σαπγχεηὶ ἴῃ6 Ῥθορὶςβ τορϑῖθεσ ΌὉΥ [6 πηοῃάσοῇγ. 

ΑἸΙΒουρΡἢ δἰ ἐχρεππιεηὶ δηάβά ἴῃ ἀϊδαβίοσ, [μετα 15 ὯῸ γεᾶβοῃ ἴο 
ἄἀουρι παῖ Ὠἰ5 ἔα!!υτα ρανεά ἴῃ 6 νὰν ἴοτ Πανὶ ἀ᾽ 5 ϑίσοθθβ. [ἢ (ΠῈ 
Ἰοηρ βἴγαροία δραϊηβὶ ἴ[ῃ 6 ΡΠ 5ιἴη6 ΟΡΡΥΘΒΘΟΣ 186 παίΐίοῃ τε] ζεὰ 

15 ον τη γ, Ἰδαγηθ αὶ [5 ον βίγθηρίῃ, δηα ργεραγεαά ἴο ῥ]ΑῪ 115 

Ῥατ ἴῃ {πῸ Ὠἰβίοτυ οὗ ἴε ψουἹά. Βαϊ ᾿ΐρῃς να βᾶνα ἀροὴ τ Ϊ5 

Εἶπγ6 οὗ 5βἴογπῃ δηά βίγεββ, οἵ βεζοίς βίγιρρὶε δηά βρῇ δοῃϊθνειηεηῖ, 
οουηθ5 ποτα ἴῃ6 ΒοοΚβ οὗ ϑδιημεὶ). 

Ιῃ δοοογάδπος ψιτῃ νηὶ μᾶ5 υ5ῖ Ὀδεη 5αϊά, ἴῃ β ] οἰ- τ δι ῖοῦ 

αἰν!ἀε5 ἰἴ56] τϑδάν ἀπάθγ ἴῃ6 ἴτας ἢεδάβ; ϑαπχιθὶ, 540], ἀπά 

Βανί. Βαϊ ἃ5 ἴῃ6 ἴῆγεε ἃγα σοῃςε Προ ΠΟ. [ῸΓ 5οῖης γεᾶγϑ, (ἢ 6 
βεοιίοηβ Ἤνεσίαρ, δηα [ῃ6 (τδηϑιτἰοη μετὰ οὐ 8541 [4}}15 νυ ἢ] 

τῃ6 ἔπε δἰϊοϊϊε ἃ ἴο ϑατημεὶ οἡ ἴπε οὔε ἢδπά οἵ ἴο [αν ἃ οἡ [Π 6 

οἴμασ. ϑιοῇ 566 πὶ ἴο ἢανα θδθη ἴῃς τη οὔ ἴπε δυῖμου (ογ ἤπαὶ 

τεάδοϊογ) οἵ ἴῃε Βοοῖϑβ, ἴο ἡψποπὶ ὅ541}} 'ινᾶὰβ οὐὁἨ πῈΪΠΟΥ ᾿πηροτγίδῃςσε. 

ὙΤῊΙ5. 15 β ΕΠ οἰ θηο ἰηα᾽σαϊε ΌΥ ἴμ6 ἕδος {παῖ ϑαπλαθὶ 15 ἴῃ 6 ταδὶ 

ΔυϊΠου Ὑ ἴεν 54] ἰς δηοίηϊθα, δηά ἰῃαΐ 50ὸ βοοῦ δἃ5 αὶ] 15 

το)οοιεά Ῥανίά 15 δποϊπίεά. Τὸ τῃε τῃεοογαῖϊο νίενν, [ῃ6 ἢΙΒ[ΟΥΥ 

Ῥεϊοηρϑ ἴο ϑδπλμεὶ δηὰ ἴο αν], δῃὰ ἰἰ5 ἴννο βεοϊίοῃβ ἃγθ τ 8. 1- 5, 

τς {6 οὗ ϑϑηλμιεὶ; δηὰ 1 5. τό6--2 5. 24, ἴῃ |ἴὸ οἵ Πανά. Τῆς 

1Π οἵ ᾿Πανὶά, ποινενεσ, σοηβίϑίβ οὗ ἱψγὸ ψ6}}- πηαυκεά βεοτίοηβ, (ἢ 6 

ἢγβῖ, (ῃ6 ρΡεγοά οὗ βίγυρρ!ε, 15 ἀδββου θεά ἴῃ 1 5. 1τ6-2 8. τ; 
ἴῃε ϑ6οοηά, 5 Γείρῃ ονεῦ 15γᾶεὶ, Ὅσο Ρ 165 2 3. 2--2}4. 

ΤῊΘ ρίδπ οὔ [με Βοοῖκ 18 οὔ οουζβε ἴῃς ρίδη οὗ πε ἤπα] εἀϊΐοτ. ΤῊΣ τεηαγκβ 
7πδῖ ππδάς σοποεγηΐπρ [Πδ ταῖποῦ ἱπηροτίαπος οὐ 581} δρρὶν ἴο ἴῃς νἱενν οἵ 1} 15 
οὐϊῖον δίοπθ. Εογ ἴξ 15 ενϊάεπὶ [Παὶ [με νγοῦκ δυο 65 ἀοουπιοπίβ νῃοβα νῖενν 

οὗ 580] 8 τηιοἢ πιοτα [ἀνουγαῦϊε. ΤῸ [πὲ εδυῖϊοῦ ψυγϊεσ ὅαυ] ἰδ μα οὐ [ῃ8 

Βετοῖς ἤριγεβ ἰπ ἴῃς Ἠἰβίοτυ οὗ ἰβγδεῖ, δῃα 1ῃ:ϊ]5 ψυϊεγ ουἹὰ ἀουθι] 658. μᾶνε 
τοδάδ {πε βἴογυ οἵ ὅΐδαϊ ἐδ }}ν ἱπιροτίδπὶ ἢ [ἢ βίογυ οἵ Πανὶ ἃ. ΤῊ πλᾶπποΥ 

ἴῃ Ἐς ἢ Πΐ5 τνοτκ ἰδ πον ἱπιετταριεα ὈΥ 5εοίίοηβ οὗ ἃ ἀϊβεγεηὶ ἔθου πᾶ ῖκαβ ἴΐ 
αἰθῆσυϊ: ἴὸ ἔοτγπι ἃ ἐϊβιϊποὶ βοβεπια οὔ ἴμε Βοοκ. Βαϊ ἴῃε (οἸ]ονίηρ βοβεάυϊα 

Ψ1 βῆον {πε 5300] οἰ ἱτεαϊεά : 

4. κι ϑάμύει, 1-15. ΤῊΣ {1ῈῈ ΟΕ ΘΑΜΌΕΙ, 

7-7. ϑαηιοὶ ας γιείρε. 

11-λΆ., ΒιγΉ, σοπβεοοταίίοῃ, πὰ ο8]]. 

43, Τῆς Βουθε οὗ ΕἸΙ. 



ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

51.-γῖ, ΤὮς οαρίυτε δηὰ τεΐυγη οὗ ἴπε Ατκ. 
ἡ  ,͵ Ῥεϊίνεταπος ἔτοσῃ [με ῬΒ ΠἰβιἸη 65. 

8-12. ΕἸεείίονι οὗ α ΑΓ ἐπρ. 
8. ΤΒε ρεορ]ε᾽5 ἀεπιᾶπά. 

9, 10. ὅδυ] 15 ΞεουεΥ δηοϊηϊοὰ δηὰ ἴμεπ ΡΟ ΠΟΥ Ομ οβεῃ. 
11. 8405 νἱοΐογυ ονεῦ Αἰππηοῃ. 

12. ϑδιιιο}᾽Β ἔάγεννε}} δά άτεββ. 

413-15. ϑαμέ'ς Ξαγίν Κεῖρτι. 
13,14. είεαϊ οἵ [πε ῬἈ1]5ιϊπ 68. 

15. Ὀἰϑορεάΐεπος δηὰ τε)εοϊίοι. 

8. τ ϑΑμύει, 16-2 ϑάμσει, 1. ϑαῦ:, ΑΝῸ ΠΑΡῸ. 

“61--2 11. αυΐέα αἱ ἕλε (οι. 

161-158. ΤΈε βεογεῖ υποιΐοῃ, 

1612. ὙΤὨε 5εγνίος οὗ 56]. 

1η1-18δ6, Τῆς ἐποουπῖεν ἢ ΟΟ] αἴ. 
1868. Θ40}᾽5 1εδ]ουϑυ. 
19. Αἰζεπιρῖβ ρου Παν] 5 [ἰς. 

20]--211, Πανὶ 5 Πϊραι. 

213.26. Φανία απ Οιμέζατο σαῤέίαϊ»:. 

215:10, ΤὮς Πεὶρ οἵ ἴμε ρῥτίεβί. 
2111.-22ὅ, ΤΏΣ ἐβοᾶρε τιδάε ροοὰ. 

225: 3, Μυτάετ οἵ πε ρῥτίεβίβ. 
23. 8480] 53ε6εΚ8 Πανὶά. 

24. αν α βραγεβ ὅδ]. 

25. Ῥανὶά δηὰ Ναρδὶ. 
26. αν ἃ βρᾶγεβ ϑυὶ]. 

27-2 5. .. Φαυία ας Ῥαςεαὶ ο7 Αελίελ. 
27. αν ἃ (ἀκ68 βεγνῖςβ. 

28. 8.υ}᾽5 Ἔχίγευ!γ. 
29. αν 5 τε)εοϊΐοπ ἔγοπι [ς ῬἈ ]ΠἸβεῖπε Ἄσταγ. 
30. Βυτγηΐηρ οἵ ΖίκΙαρ. 

31. Τδε Ὀαῖε οἵ ΟἸΡοα. 

2 5.1. [ηἰοτηηαιίου οὗ 540}᾽}5 ἀδαῖῃ. 

Ο. 2 ϑΑΜμύει, 2-24- ΠΑΝ ΤΗΕ ΚΙΝΟ. 

2-4. 7κ ΠΠἸεύγον». 

21--,1, ΤῊς εἶν]! τνᾶσ. 

25:5, Ἀν] 8 (απῖγ. 
356 Ὁ. Ῥεαΐῃ οἵ Αὔπεγ. 

4. Αϑββαββι παϊΐοῃ οὗ 1βῇ δὶ. 



ΟΟΜΡΟΘΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ χν 

“5-24. 7. )εγωδαίενε. 

5. (αρίυτε οἵ [ετυβα] ἐπι. 
6. Ἰτδηβίον οἵ ἴῃς Αὐκ. 

ἡ. Τῆς Μεββίδηϊς ργοπιῖβε. 
8. ϑυπάζυ νᾶτβ. 

9. ΜειδΡαδιὶ. 

10-12. Τῆς Απιπιοηϊίε ψγᾶγ ἀπά Πανὶ ἀ᾽5 δα υ]οτΥ. 
13. Απιποπ᾿β ογίπια ἀπά Αὐβδ]οπὶβ τενεῆρε. 

14. Αὐβδίοπλβ γες8}}. 

15-19. ΤἼε υϑυγραίοῃ. 
20. 586 }4᾽5 τενοῖξ. 

21:1: ΤΆ ΟἸρεοηίίεβ ἀνεηρεά, 
2115-:8. ΘΠ ΤΥ ἐχρ]οἱΐβ. 
221-237. Ὑνο Ῥβδ]ηι8. 

235. (ᾳίαϊορυςε οὗ [με οἢΐεῖ νατγίουβ. 
24. ΤΒε ρεβίίεποε. 

8.4. Οοριῤοείδοη οὗ 26. Δοοξ. 

ΑΒ ἰ5 ἢονν γε} Κηονη, ἴῃ6 Ηδῦτον ἢἰδιοσίδηβ ῆοβϑο ψγοσκα ἤᾶνα 

σοπιε ἄονῃ ἴο 5 πηΔ46 ἔγεα τι86 οὗ ργενίουϑὶυ ἐχίβείηρ ἀοσυπηεηΐβ. 
ΤὨεῖγ πλεϊῃοά 5 ἀρυαη δ ηΠῪ ἐχειρ! ῆεά ἴῃ [ῃῈ ΒοΟΚΕ οἵ ΟἨτοηί- 

οἰε5, ὙἤοτΘ ΜΘ ἃΓῸ ΔΌ]6 ἴο σοπηραγα (ἢ6 τεβιϊῖ δηὰ [6 βουγοςϑ. 

νεῖ τῃ6 εδη!εῦ ἀοοσυϊηδηΐβ, ΟΥ̓ 5ουγοθβ οὗ οομῃρ ]διίοη, δᾶνα 

ῬεΠβῃεά, 85 ἰ5 ἴῃ6 σᾶβ6 ἰη ἴῃ6 θΟΟΪ5 Ὲ ᾶῇξὲ ποὺ σοηῃϑβίἀδσίηρ, ἴδ 6 

ἀεπιηοηβίγαςοη 15 ποῖ 50 βίπΚίηρ. Βαϊ Ἔνθ παῖε ἴῃ6 ρῥῃεποιμεηδ 

ἅτε 5 ΠΟ Ἰ ΘΠ ΠΥ ῥ]αίη, δηα δηδ Ὁ ]6 5 ἴο 58. ἡ ἢ ργδοιίοδὶ σογίδ! Ὡ1Υ 

τηδῖ [88 πχεῖῃοά νγὰβ ἴῃ 6 βαῖῆθ. Τῇδ ἢτγθι την τἰῃδὶ αἰίγαςῖβ οὐγ 
αἰϊεητίοη ἱπ τοδάϊηρ ἴῃ 6 βἴογυ οὗ ϑαγημεὶ δηά Πανὶ ὰ 15 [ῃ6 οὈνϊουβ 

ἀμρδεαδον οὗ ἐεγία ἐπ πάει. Ὑπὸ ἀεηπηοίδιοηβ οὗ ΕἸ1᾿5 σοῦυγβα 

16 τεϊδῖε, εἰἴμοσ οὴς οἵ ψῃϊοῃ δρυηἀδ 1] δῆσνεῖα τῆς δυῖμοτ᾿β 
Ῥύυτροβε. ὙὍΤΠοῖα τα ἴνὸ δοοουηῖβ οἵ ὅ4}}᾽5 τε)εοϊίοη, δηά ἴμε 

ΒΕΟΟΠΑ πηΔ.Ὲ5 ΠΟ Δ]]}ιϑίοη ἴο ἴΠε6 δαηεῖ. Τῆς ἴνο (οὐ ἴῆτεο) 

δοσουηῖθ οὗ 8541} 5. Δρροϊπίτηθηΐ 85 Κίηρ ᾶἅτῈ ΡῬγΟΌΔΌΙΥ δῃοῖμεῦ 
Θχδρὶθ. Το δοοουηῖβ οὗ Πανὶ 5 σογηϊηρ ἴο σουτῖ πᾶνε ἰοὴρ 

δίνεη ἴσου ]θ ἴο ἴῃ6 Ππαγπηοηϊδί. γε πᾶνε ἴνο 5εῖβ οὔ περοζίδιίοηβ 

ἴου 8415 ἀδιιρῃϊεσ, ἴῃς ἰαῖογ θεΐῃρ ἱρῃογαηὶ οὐ ἴῃ6 δαγ!εσ Ομ. 

ὙΠΕεῖα γα δῖ ᾿εδϑῖ ἵψοὸ δοσουηῖβ οὗ Ὠανὶ᾽ 5 ἤϊρης τοι σουγῖ, το 

οὗ [5 μανίηρ 541} ἴῃ ἢ ρον, ὕνο οὐ ἢϊ5 βεεκίηρ τείιρε ψπῃ 
Ασομ ίβῃ, ὕνο οἵ ἴπε ἀδαῖῃ οἵ 84]. Τῆς Αἰ Βηου ν οὐ ννογκίηρ ἴΠ6 56 
ἰηῖο οὔς ᾿ἰβίογυ ἰῃούθᾶϑαϑ Υ] ἢ δᾶ δααἰποηᾳὶ ἱποϊάθπι. ΤῊς 



χνὶ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

βἰ τ ρ]οδῖ ΜΑΥ ἴο δοοουηΐ ἴοσ ΤΠ 6 15 ἴο ΒΌρΡροβε ἴπαῖ ΠΟῪ ΓΘ γθδ] 

ἀυρ] Ἰοδῖε5, ---- νατίδηΐ δοσοιηῖβ οὗ [6 ϑϑηθ 5665 οἵ δνβηῖβ, ραΐ 

τορθίμεσ ὈΥ ἃ σομπηρίϊεῦ ο  ϑῃθα ἴο ῥγέβεγνθ ἴὺγ 5 ΜΠ δίανοσ 

86 ἐουηά οἵ Ἰηϊεταβὶ ἰῃ Ὀοιἢ (οΥ 4}}} ἢΪβ βουγοβϑβ. 
ΕσυΑ}}Υ σοηνϊποίηρ ἰ5 πε ἰἠἤέγεπες ἐπ εὐγς απα ῥοίη οΥ υἱῶν, 

ΨΏΙΟἢ 15 πο σε α 85 γγ Ρ458 ἴτοτχ οἠδ βεοϊίζοῃ ἴο δῃοίῃμεσ. [11 ομα 
Ῥίασςα ϑαπηι6] ἀρρεᾶτβ 85 [Π6 τῃδοογαῖϊος στυ]ογ οἵ ἴῃ6 ρβορίε, σοπ- 

ΡΑτδὉ]Θ ἴο Μοβεϑβ, δῃᾶ ἴο Μοβεβ δἷοῃηε διηοηρ ἴδε ἤετοαβ οἵ [βγδεϊ. 
Ηδ6 δατηϊηίβίοσβ ἴῃ 6 ρονθγηιηθηΐ 85 ἴῃΠ6 γεργεβεηίαιίνε οἵ Ὑδῆνεῃ. 
ΤῆΘ ψβοὶα ρεορὶθα ρδίῃευ δὲ ἢ15 08]}}, δηά ἢθ σερυκεβ δηᾶά σοπὶ- 
πηδηᾶς5 ΜΠ τότε ἴΠΔπ ΚΙΏΡΙΥ δ Ποῦ γ. [ἢ Δποῖμογ ρἴδος ἢς ἰβ 

[6 5661 οἵ ἃ 5Π18}} [ονῃ, τεβρεοίβα 85 οὔθ Ψῇῆο ὈΪ65565 ἴῃ6 βδουῆσα 
δηά ρῥγεβί 65 δἱ ἴῃς Ἰοοαὶ ἐβεῖίναὶ, Ὀὰξ ΚΟ ΟὨΪΥ 845 ἃ οἰαἰγνογδῃΐ, 

ἢ Ο56 ᾿ποΓΠιδίΙΟἢ σοῃσετηϊηρ ἰοβὶ ΟΥΓ βιγαγεα ῬΥΟρΡΕΤΥ 5. σα! 40 ]6. 

Ενθῃ ἴῃ ἢ6 ἰδ ππκηονῃ ἴο 8411, νῆοβε ἤοιης ἰβ ΟἿὨΪΥ ἃ [6 ΠᾺ}16 5 

αγ. ὙΠῸ τη 5 αἸδγεησα οἵ νίενν ροεβ ἃ ἀϊῆεγεηςς οἵ ρο]εῖςδὶ 

1ΠΘΟΙγ. [Ιἢ οπα δοοουηΐ 580] 15 σβοβθη 85 Κίηρ Ὁγ Οοά, ἰ5 ψεὶ- 
οοιηδα Ὀγ ϑϑπιιεὶ, 15 ἀϑδυγεά τπδὶ Οοά ἰ5 ἢ Ὠΐπὶ δηα ἐποουτ- 

Δρβδά ἴο ἃοῖ 85 ἣε ἤπάβ ορροτγίιηϊγ. Ηἰ5 εἰεοιίοη Ὁγ οα ᾿5 8ῃ 

δοῖ οὗ στᾶσα ; ἴογ (οἀ Βᾶς Ἰοοϊκεά προη {πε δῇ] οτοη οἵ δΪ5 ρβορΐς, 
ΔΑ ΠΟΥ ὈΓΟΙ,Ϊβ65 [πὶ 5411] 514}} ἀεἰΐνε ἴπεϑτὰ ἴτοηι ἴΠ6 Παπά οὗ 

τὴ6 ῬΗ δι η65. Βαΐ ἴῃ οἰδεῖ βεοίϊίοῃηβ οἵ ἴῃ 6 παγτγαῖϊνε [ἢ ἀεβῖγα 

οὗ [ῃἢ6 Ῥδορῖςα ἔου ἃ Κίῃπρ ἰβ δὴ δεῖ οὗ γε θ!]ἕΐοη ἀραϊηδέ Ὑδῆνεῃ. 

ΤΠΕΙΓ δςῖ 5 Δη δοὶ οἵ ἀροβίδβϑυ ρδγα!ϊθὶ ἴο 411 {πεὶγ σε ]]οηβ οὗ 

ΘΑΠΊΕΙ {ἰπ|ιε858. ΝῸ ψοηάσργ,; ἴοσ ἴο τῃϊ5 παιταῖογ (ἢ. Ῥἢ 5 6 

ΟΡΡγαβϑίοη ἢδ5 δἰγεδάυν Ὀεεη ταϊϊενεα ὈΥ ϑαηθεὶ. ΒΥ 5ρὶ Πῖυδὶ 

ΨΕΔΡΟῚΒ ἴῃ 656 ΘηΘΠ1165 ἤανα Ῥθαδη ναησιυ  ϑῃεα 50 {πᾶὶ ΠΟΥ σοπλα 

ΠΟ τῇοτα ἰηΐο {πε ἰδυγ ΣΎ οὗἁἨ 1β5γαδὶ, δηὰ Ἔνθ βυσγεηάθσ ([ἢ6 τογτὶ- 

ἴοτγ ψὨϊοἢ ΠΟΥ μδά τἀκεὴ ἀὐνγᾶγ. 9850 ργεαΐῖ ἃ αἰβοσθβράῃου, ποῖ ἴῃ 

ἀεῖδι]5 οὗ τῃς παγγαῖῖνε οηἱγ, Ὀπΐ αἷδο ἴθ [6 ψῇο]ς νον οὗ ἴῃς 

58Π16 ρατὶ οὔ, ἰ5 ποῖ σοῃσαίνϑὈ ]6 ἰῃ οηδ δυῖῃοσ. [ΐ οδη 6 δοοουηϊοά 

ἴΟΓ ΟἿΪΥ οἡ ἴῃς Ὠγροῖπεβὶβ [ῃαϊ νᾶτίουβ ψοσκ5 ἢανα Ὀδεη σοι] πε 
ἴῃ οηδ. 

δ4. “παδεῖς οὗ 1 ϑανριμεὶ 1.--αῦ. 

ΑΚ αἰτεδν τευηαυκοί, [ῃ656 ομαρίειβ ἕοτηι ἃ αἰβε ον τλατκοά 
βοοϊίοῃ οὗ [6 ψοσκ Ὀδίογα υ5. ὙΠ Ηΐη 1Π15 βεοϊίοη γα δὴ ΘΑΒΙΪΥ 
βεϊθοΐ οογίδίῃ ραγαρταρῃβ ΠΟ, ἤανα ἃ σοπηῆοη ἴοηθ. [Ι͂ἢ ἴδεβε 



ΑΝΑΙΥ͂ΘΙ5 ΟΕ 1 ΘΑΜΌΕΙ, 1.-ΧΥ. χν 

ϑατωῦεὶ ἈΡΡΘ ΔΙ ἃ5 [πε 1ῃδοογδῖῖο τυ ϊοῦ οὗ 1ϑγαοὶ. ΤῊΘ πιοβῖ 58{{1Κ- 
ἴῃρ ἰπβίδποα ἰ5 ομαρίεσ γζ. [μ᾿ 1ῃ15 ββοιίίοη ϑϑγλμε}᾽ 5 ἱπῆσεησς 

ΒΒ ο5 ἴο πηᾶκα [Π6 ρεορὶα ρὰΐ αὐγὰ  {Πεὶγ αϊϑε ροάβς 45 ὈΥ 

ἃ σοπηθο ἱπηρυϊδε. Αἱ ἢἰβ σοπηπημαηα ἴΠῸῪ ραῖποῦ δἱ Μίζραδῃ. 
ὙΉΘΙΓ Δ5ΘΟΠΊΌΙΥ ἰβ ἃ γα] ρίοιβ σοηνοοσδίίοη. ὙΤῊΕ ΡΠ] ϑη6 αἴίδοκ 

βηάθ ἴῃ6 Ρεορὶας ἀρραγεηῖν υηάείεηαεα. Βυΐ [ἢε ῥτγενδι!ηρ 

ῬΓΑΥΕΙ οἵὁἨ ϑδηπνι6] ἰ8 βίτοηρου ἴδῃ δαγγ νεάροηβ. Τῆτουρμουϊ 
τε οδαρίεσ, ϑαπιιαὶ γαπιηβ ὺ5 οὗ Μοβεβ. [[{κὲ ἴπε ρτεαὶ ἴν- 
δίνετγ, ϑαύῦυεὶ γα ῦυϊκεβ [ἢ ΡδορΙε, ᾿υάρεβ ἴῃ 6πὶ, ἰηϊογοθάεβ [ῸΓ 

ἴμεπ. ΤΏΡΔΙΓ νἱοΐοιυ ονθὺ ἴῃ6 ΘΠΕΙῺΥ ἰ5 ἀπε ἴο ἢἰβ ὈΓΑΥΘΙβ, 85 

δε νἱοίοσυ ονεῦ Αὐηδὶ εἰς ἰὴ [Π6 ΨΥ] άθτηθβ5 ἰα ἄπα ἴο τἴῃΏ6 ἀρταϊϑεὰ 
Βαηάβ οἵ Μοβαϑβ. 

Τῆς Ῥάγα}]εὶ σοηείηι65 ἴῃ [ἢ6 πδχῖ οῃαρῖογ (οἢ. 8). Ηετε ἴῃς 

ῬεορΪε τε ρεὶ ἀραϊηϑδί {πεῖν ὑγορῃαεῖ, δηὰ ἰῇ 50 ἀοίηρ τεῦρεὶ δραϊηβῖ 

Υδηνθὴ ἢἰπηβε] . ὙΠοὶγ δοίίοη ἰβ ἃ5 ππρταίεδιὶ 85 ννγὰβ [ΘΓ πιιγ- 

τουσηρ ἴῃ ἴῃς ΜΠ Δοτηθθ5. ὙΠεὶγ Ππαεατῖβ ἀγα ἱπσουγρίθθ. Ἐνεη 

τῆς ἔδει [δἰ ϑδηλι6}᾽ 5 Β0η5 ἀο ηοῖ ν4}]Κ ἴῃ ἢϊβ5 ὑνγᾶγβ 15 ποὶ δ)᾽᾽ ουγεά 

ἴο τηϊίραῖς {πεῖγ σα. Τὴ ροβί[οη οὗ ϑαιηθεὶ 85 Ὑδῆννε 5 

υἱοορεγεηΐ 8 ηργερηδὮ 6. 

Τα σοπιϊηυδίίοη οὗ {Πε βἴουυ ἰ5 τοῦ, ΤῊΣ οποίος οὗ ἃ Κίηρ 
ὉΥ ἰοί ἐο]Ἰοννβ ᾿πητιε ἀ αιεὶγ οὐ ἴῃς Ῥεβορ]ε᾽5 ἀδιηδη. [Ιπἢ Πιδπαϊΐηρ 
τῆε Ἰοῖ ϑαμπλμδὶ ἀρΡθαῖς ποῖ Ὄχδοῖν 85 ἀποῖμευ Μοβαβ, Ὀυὶ δἱ Ἰβαβὶ 

85 Δποῖμεσ ]οβϑῆσα. [{{π οϑῃιιδ. 4150 ἣς ἀεἰίνετθ ἃ γεν }} δά γοβϑ, 

ΠΟΥ͂, σοηϊδίηεα ἴῃ σῃαρῖογ 12. ΤὨΪΐβ οτὶρίπα!ν [Ὁ] ονγε δ οῆσθ οἢ 

τῃ6 εἰεοτῖίοη οὗ ὅ4}1. [18 τεβει  Ὀ]άησα ἴο 705. 24 ἰ8 οὐνίουβ. [Ι͂ἢ 

ἷξ ϑαγγαεὶ 5111 ἀρρθαῖβ 5 ἴῆε Ὄχϑουῖνε οβῆσεγ οἵ ἴ[ῃ6 {πεοοζδογυ. 

Ηδ Βοϊάβ ὺὑρ ἴο ἴῃς ρεορὶς 1πεὶγ γανοῖς δραϊπβί ὑδῆνεῃ, πὰ Ἵοη- 
νίποοβ ἴΠεπὶ ἴῃδἱ ΠΟΥ ἢᾶνα 5βἰπηεά ἴῃ αβκίηρ ἃ Κίῃρ. Πα σοηνῖίο- 

τίοῃ ἰεδα48 ἴο πο δἰϊετηρί ἴο ὑπάο νῃδί ἢα5 Ὀθθὴ ἄοῃθ, ἀπά ρεορὶε 

δῃὰ Κίηρ ἀγα δ ἰοννεὰ ἴο ρὸ οὴ οἡ ϑβϑιῇῆεσαηςθ. Βιυϊΐ {ΠῈῪ ἃγα 50]- 

διηηἷν ναγηδά τΠδῖ, {{ {ΠΥ ἀο 1}}, [πεν δηά {πμεὶγ Κίηρ νν}}} ρευβἢ. 

Τῆς ἰογεροάϊηρβ ψῃϊοἢ τ οαδὶ {ΠΕΣ βῃδάοννβ οὐεὺ 841} 5 

ἱπδυριγαϊϊοη ἅτε γεαὶ ζεὰ ἴῃ ομδρίοσ τς. ΑἸΓπουρῇ ϑάγηιεὶ ἢᾶ5 

τεϑρπεά ἢ Βυργεπια ρόνεῖ, ἴῃς ΚΙηρ 15 51}}} 5Ξ 0] ας ἴο ἢ8 ογάεσ; 

δῃηα ἢε σοπηηδηαϑ 848] ἴο Ἔχίεσγηιίπαϊ ἴῃ 6 Ατὐηδ εκ ε5. 841] οὔ 5 

ΟὨΪΥ ἴῃ Ῥαγί, δῃὰ [ὉΓ ἢΪ8 831ὴ 15 βεγειιρίου ἀεροβεά --- ἦς 7μ7γὲ 

ἀεροθεβά, ἴογ ἴῃς ριόρῃεῖ σοηβθηῖβ ἴο ῬΑῪ ἢἰπὶ ουὐναγά ὨοηΟυΓ. 

Βαϊ ἰο ἴῃ6 δυιῃοτ᾽5 νίενν, (6 Ἔχροστηθηῖ ἢ 54} ἢὰ5 ταγηδα οὐ 
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ἃ ἴαϊυτα; δηά βγεῖ ργοποῦποαβ ἴπε αϊνίης βεηΐθησς ἴο (ἢ 5 

οδἤεοϊ, 
ΤῊς σομηπηοη ἴοπα οὗ {Π656 σμπαρίθιβ Μ|}} Ὅ6 δάμη θα ὉΥ (ἢ 6 

δἰϊεηῖῖνε τεδάθσ, δηα τπεὶγ οοηϊγαδὶ ἢ [ἢ 6 βεοιϊοηβ ὩΟΝ ἱπῖοτ- 

Ῥοϊαϊεὰ Ῥεΐνθθη ἰἢεπὶ νν}}}] ϑοδσοεὶν ὈῈ ἀδηϊθά. Απά, τεδάϊηρ 

τῃδηι ἰῃ σοηπαχίοῃ, ψγ6 ἀϊβοονεῦ ἴῃς {ΠΕῪ ἐΌΓη ἀπ ἈΠΌΓΟΚΘη ἢδΓ- 

ταῖῖνε. ΤὨεὶγ δυῖμου ἰ0]4 ἴῃ [ἤθη 41} ἴπαὶ ἢε σαγθά ἴο [6}} οἵ [δε 
1 οὐ ὅ4]. Βυΐ νγα παίΐυγα!ν Βα ρροβε {παῖ ἢ το] ἃ πιοζα οἵ ϑαπιμεὶ, 

ΜἼΟ ννᾶ5 ἴο Ὠίηι [ἢ 6 ἱπηροτίδηϊ ἤριιτε. Απά ἰΐ ἰ5. δϊορείμεσ {κεν 

τας ἢς ἰπηιτοάυςεαά ἢἰπιὶ δἴ δὴ δι! εν βίαρε οἵ [Ππθ τΠΔη τῃδϊὶ ἴῃ ψνϊοἢ 

δ ἤδγα ἀρῬθδΓ18 ---- ΔΙΓεδαγ δἱ ἴπ6 Βείρῃϊ οἵ δἰβ ρονγεσ. [{ 15. ηοΐῖ 

ἱπιρσοῦδ]6, ἱμεγθίοσγα, ἴμαῖ [ῃ6 δοσοιηὶ οὐ ϑϑηλιε] 5 ΙΓ δηά 
γουτῃ ἕογηι ραγὶ οὗ ἴῃς β8τη6 ἀοσυτηθηῖ. Απά ἴῃ ἴῃ δοοουηΐ οὗ 
τις ψ Βο ἢ 6 Πηά ἴῃ τ ἴΠ6Γ6 5 ποϊῃίηρ ἰησοηβίϑβίεπι ἢ {ΠῸ 5ὰρ- 

Ροβίοη παῖ ἰξ 15. ἃ ρατῖ οὗ (ἢ βϑαπηῈ ἢϊδίουγυ. ὙΠ [5 να 

πασχα! ν ἴακα ἴΠη6 04}} οἵ [ῃ6 ρσορῇῃεὶ δβ8 παγγαϊθά ἰῇ 3. Α5 [6 

ἴεχὶ ὯΟΝ βίδηάϑ, σῃαρίθσ 4 θεϊοηρβ ἰὴ ἴῃς βδῃηῈὲ σοηῃποχίοῃ, ἴοσ ἰΐ 

5. ἴῃς 56616] οὗ 3. 

Ῥτον  βἰοηδιν, ἰΠῈ ἢ, ῬγῈ ΤῊΔῪ γαβίοτε ἃ ᾿ς οὐ ϑαπιιεὶ ἢ] ἢ νγὰ5 

Οῃς6 ἃ βεραγαία ἀοοσμππιεηΐ δηὰ ψϊοῆ δπλ γασεά τυιμδὶ γα πον τοδὰ 

ἃ5 ΟΠΑΡΙΕΙΒ 1, 3, 4, 75 7, 8, το 5. 12, 15. [ΓΜ] ἀεβίρηδῖε ἰἰ «δ γε. 

γε πεχί Ἔχδιηίηθ ἴπ6 ραγῖβ ψῃϊοἢῃ ἀο οὶ Ὀεϊοηρ ἴο [ἢϊ5 βοῦυγοα, 

δηἀ ΟἿ δἰϊθηιτίοη ἰ5 αἰϊταοιθα Ὦγ οἷ--τοῖδ, ΤῊΪΒ5 15 ἃ σοπιίημυοιις, 
δΔηά, ἔογ ἴῃ τηοϑὲ ραγῖ, ποιηορεῆδουβ, πδγγαῖίνθ, σοηςταβιηρ τα- 

ται καθὶν ἢ [ἢ οὴα γα ἤανε Ὀθθη δχαγηϊηίηρ. [{ Ὀερίηβ {κ8 
ἃ βεραγαῖθ Ὀοοκ, ἱηιτοάυσίηρ ρεγβοηβ Εἰτποτῖο ἀπκηονῃ. ΏΘη 

ϑΑΠΊ16] ΔΡΡΘΔΓ5, ἰΐ 15 ἰῇ ἃ νετῪ αἰ ἤδγεπὶ σῃδγασῖογ ἴτγοῦι [ἢ 6 οης πὰ 

ΘΔΓΒ ἴῃ 5π|. ΤὨΪ5 5[ΟΥΥ ἢδ5 {Ππ||6 οἵἩ [ῃ6 [Πεοϊορίοδὶ ομαγαοίευ οὗ 

τῃε οἴμοι δοοουηῖ, τπουρῃ ἰμ6 δυΐμοῦ βῇονβ ῬΙΕῖγ οὗ δῃοίῃεγ 

βίδιηρ. ΟΠΒδρίειβ ἵ, 13’-1455, ἄρτεεὲ 50 νι 6}} ἴῃ (πεὶσ ἰοῆς ψἢ 
9, το, παῖ γα ἢᾶνα {π||6 αἰ σα ν ἴῃ Ἰοϊηΐπρ ἴπεπὶ τορεῖμεσ. Α5 
ἴῃ ἴῃ68 οἴΠΘΓ σᾶδβ6, ἴεν Ὀεϊοηρ ἴο ἃ ἰηρὶα ἀοουπιεηῖ, δηὰ ἅττα 

ΔΡΡΑγθητγ σοητίπαου5." ΤῊΪ5 ἀοουπηεηΐ ἰ5 ἃ 1 οὗἨ 848], ἃ5 ἴγι 
85 ἴῃε οἴδοῦ 15 ἃ 1Π|{ οὗ ϑαγημεὶ, δηά ννε πᾶν ο4]] ἰτ «51. ᾿ 

ΤὨδτα ἃῖα σοῃϑβίἀθγαῦ]α ρογίίοηβ Ψῃοἢ πᾶνε ποῖ γεῖ ὈΘΘῃ 85- 

5 ϑοιῃὴς ΠΊΪΠΟΥ βθοϊίΐοηβ, ψῃϊοἢ 0 ποὶ αἱ ἢγϑὶ 5ίρῃϊ ἄρτεε νυ (Π6 οοπίεχι ἴῃ 

ὙΥὨΙΟὨ (Π 6 ἀγα ἔουπα, ν}}} θ6 οοπϑίἀδγαα Ἰδίετ, 
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βἰρηεά ἴο εἰἴπογ οὗ οὔγ ἴννο βουγοθβ. Τῆς πηοβὶ τηδικοά ἴῃ 115 ἰη6]- 
νἱ ἀυδ!ν 15 της δοοουηί οἵ [ῃς ΑΤΚ ἴῃ ἴῃς σουπίτγ οἵ [ῃς ἢ βιπε5, 
5'-', Ιἴ σοπίαϊῃβ ΠΟ Γαίδγθηςβϑ ἴο ϑδπ}.16] ΟΥ 581}, 50 ἴμδΐ γγχὲ ἃγα 
αυΐϊε αἵ ἃ ἴοβ8 ἴο ρίδοβ ἰῖ. Οὐυγ ΟὨΪΥγ οἷτι6 5 (ῃὶ ᾿ξ ργεϑυρροβεβ 

τῆς οαἀρίατε οὗ ἴῃ6 Ατκ, ἴῃ6 δοοουηὶ οὗ ψῃϊοἢ 5 πον σοπίδϊηεα 
ἴῃ 4. ῆςε {δετγείοτα ρὰΐ ἰξ ἴῃ 5:., Ὀὰϊ ἰἴ5. ἱπάϊνί 4} 1} 5 50 
πιαικεὰ τῃαΐ ννὲ ΠΊΔΥῪ βυθραοῖ ἴξ ἴο μᾶνα ὕξεῃ δπιροαϊεα ἴῃ ἰῃδῖ 

ἀοοσυμηθηΐ ἵἴζοτῃ 50ΠῚ6 ΒΘΟΟΤΟΘ ὨΟΥ͂ ἰοϑδῖ ἴο 058. ΟἸΠδρῖθσ 2, ΨῃΪΟἢ 

ποχὶ οἰδίπ)5 οὐσγ αἰϊθηϊίοη, 5 πηδάθ ὉΡ οὗ 5δνεγαὶ αἰβίϊηςς ρᾶγα- 

Βταρῃ8. ΕἸγβί 156 Ηδπηδῇῃ ΒΒ Ῥβαΐὶῃη. ΤῊΪ8 15. ΠΟῪ ὑηίνουβα! ν σοη- 

ςεἀεὰ ἴο ὃς δῃ ἱπάερεπάεηι σοτωροβιτίοη ἰηβοσίεα ἴῃ ἴῃς τεχί ἴτοῦλ 

βοῖης ροεῖίοδὶ οοἰϊδοϊίοη |ἴκ6 οὐ ον Βοοῖκ οὗ ῥβαϊπηβ. ὕγὲ πεχῖ 
πὰ δὴ δοοουηΐῖ οἵ ἴῃε νἱοκεάμπεββ οἵ ΕἸ1}}5 βοῆβ, 2 "7, [ο]ονοὰ 

ὈΥ 4 ρδηεργτγὶς οἵ ϑδῆεὶ Ὁ, ΤΗΣ ποχῖ ἴουσ νεῖβεβ ἴακε ᾧἃρ 
ΕἸ}}5 ϑοὴϑ ἀραΐῃ, 116 ν.5 σγεουτβ ἴο ϑαπγαεὶ. ΕἸΏΔΙΪγ, γε Πᾶνα ἃ 
ἀεηυηοίατίοη οὗἨ ΕἸῚ (27.353) ὉΥ δὴ δηοηγπῖουβ τη οἵ ἀοα ψῇῆο 
τοτηΐη 8 υι5 οὗἉ [ῃς 51} ́  σΠαγδοῖεσ ἰη τ Κὶ. 13}. 

ΒΥ εχρεγτηθηῖ νὰ ἀἴδοονοῦ ἴῃδὶ ἴῃ6 Ῥαγαρταρῇβ σοησετγηΐηρ ΕἸ} 5 

Β0ὴ5 δηὰ 16 ννεαϊηθβ5 οὗ ἴπεὶγ ἕδῖμογ, ν ἢ ἴῃς πηεϑβδαρε οὔ ἴῃς 

τωδῃ οἵ (οά, οδη Ὀ6 ρυΐϊ τοροῖμοσ ν]πουϊ ἴῃ 6 ταίδγθησοϑ ἴο ϑαπημεὶ. 

Βαΐ τμς τοίδγθησθβ ἴο ϑατλι6ὶ ἀο ποῖ 5βἰαηὰ ἰορεῖῃογ (ἰΓ ἰάθη ὉΥ 
τπειηβεῖν65), δηὰ βεεπὶ ἴο ἤᾶνε Ὀδδὴ ἰπβεγίεα ἰηῖο ἴἢ6 οἴ ΟῚ 

δεοουηῖ ῬΠΘΩ ἰΐ ννᾶ5 ΔΙγεδαυ σοπηρίεῖε. Τῆς σᾶ56 5 ποῖ ᾿ἰκὲ ἴμδΐ 
οὗ ἴῃ6 τϑίδγθησεβ ἴο ΕἾ; ἴῃ σῃδρίεγ 1Ἱ, ἴογ ἴῇο56 γϑίεγθησεβ ἃγα 50 

ντουρῆϊ ἰηΐο [Π6 παιταῖϊνε ἴπᾶὶ γα σδηηοῖ ΒΌΡΡοβ6 ἴἤθτη Ἔνεσ ἴὸ 

μᾶνε ὕδθῃ ἱπάερεπάεπι οὗὨ ᾿ξ, ποὺ ἰξ Ἔνὲσ ἴο μᾶνε Ὄχίβϑιεα ντῃουϊ 
ἴπεπι. Τῆς τ α]6 ν}}} θ6 5οἰνεᾶ 1 νὰ βρροβε ἴπδὶ ὅ5πι. ἴοοκ 

ἴτοπι 8Δῃ θαι ο ϑουγος ἴῃς δοσουηΐ οὗ πε νι οκΚοάποϑ5 οἵ ΕἸ} 5 50ῃ58, 

ἴῃς τεῦυκε οὗἩ ἴῃς δηοηγιηουβ ῥτορῃεῖ, ἀπὰ ἴπε δοοουπηὶ οὗ τῇς 

οαρίαγε δηά τεβίογδιίίοη οὔ ἴῃς Ατί. ΤῊβ τηδίθγιαὶ ἢς ψγουρῆϊ 

ἱηῖο ἢἰ5 ᾿ οὗ ϑαπηιθὶ ἰῃ ἴπῃ6 υϑ84] τηεϊμοά οὗ ἴ[ῃΠεὲ Ηδῦτεν 
Πἰβιοοσταρογ. 

Τῆα δπαὶγϑὶβ ρίνεη ἅρονε, 80 (ἂγ 83 [ἢ 6 βεραγαϊΐοῃ οἵ ἴῃς ἀοουπιεηῖβ 'β σοη- 
ςετηθά, 15 ἴῃς ὁπε ποὺ (ἢ ΠΟΠΙΠΊΟΙ ΡΓΟΡΕΠῪ οὗὨ οὐ ἰοῖσπη. ΤῊΣ ΟΠὶγ ροϊπὶ δἱ 

ΠΟΘΙ 1 Πᾶνα νεπίυτεὰ ἴο ἀΐνεγρε ἴγοπιὶ ΤῊ ργθάδοθββοῖβ 8 ἴῃ τεραγὰ ἴο ἴῃ Ὲ 

ἀεπυποίδιίοη οὗἩ Ῥυπὶϑῃπιεηΐ σοπίαϊπεὰ ἱπ 257-85, ΤῊ 8 18 βΈΠογα ν ἴαϊκεπ ἴο θὲ 

ἃ 5Π6εγ ἱπίγυβίοῃ πιδάθ ὈῪ ἃ νεῖν ἰαῖαε μαπά, αἴογ με νίτίααὶ! οοπιρίεἰίοπ οἵ οὐ 

Ῥτγεβεπὶ Βοος. Τῇε διρυπιβηὶ ἰ5, (παῖ ἰξ ἀρ] !οαῖε5 ομαρῖεσ 3 δπὰ ἰαῖκεβ ἄυνΥ 
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15 ρΡοΐϊπι. Τῆς ἴγυτἢ ἴῃ [ἢ 18 5 {Ππαἰ 4. ἰβ [πε 8εημεὶ εἰἴ πεν οὗ 257-38 οὐ οὕ 3. Οπε 
οἵ τὰς ἴννο ἀδπυποϊδίϊοπ8 15 πιρεγἤθουβΒ. Βαΐ 1 Πηπά ἴξ πιογε ργοῦδοϊε μαὲ δα 
δυΐμογ ἴῃ νυττίπρ τπ8 11{ε οἵ ϑαυηπεὶ 5ῃου]ὰ δὰ 3 ἴο {πε ἀοσηιποίαιίοη αἰτεδάν 

ἐπ τπε τεχῖ, ([μΔη τπμᾶὶ ομς βῃου]ὰ μυὶ 257-96 ἰηῖο ἃ (εχὶ ψῃΐῖο ἢ αἰγεδυ μδ8 ἴῃς 
τπεββᾶρε ἴο ὅϑιπθμοὶ. Τῆς δαῖμον οἵ ὅ1η. πιυϑὲ ρῖνε ἴῃς μοπουὺγ ἴο ϑαιλθὶ ἐνθῃ 

1 δὲ ἰουπὰ τς ἀπομγιῆουβ δἰγεδαν ἵπεγε. Απαὰ {Παὶ ἴῃ8 ἀποηυπιουβ 5 ῥγα- 

ϑιρροβεὰ 5 εν εηὶ ἔγοσῃ 312, ἔοσ ἴῃ {815 νεῦβε Ὑδῆνε 85αγ8: 75 “δα ὧα} 7 τοῦδ! 

ἐχεεμίο βον ΕἸ αὐ λα 1 λανε “βοζειε ἀραϊμϑί ἀἰς ἄοσε. ΤῊΣ ρᾷ]ρδθ]ε ταοΐεγ- 

6ῃ66 ἰ5 ἴο νγ»νῆαῖ [Πὲ πιδη οὗ (οαά Πα5 5βαἰὰ ἰπ ἴη6 ργεοβάϊηρ οπαρίεγ. 

ΤῊς φαγΐον ἀοσυπιοπὶ ΨΕΙΟΒ 1 Ἀογα ροβιίυϊαῖε σοπείβίβ οἱ 212 17. 22:35. 217-86. 410... 
Τι αἶβδο οοπίαϊποα ογρΊ ΑΙ βοπλα Γαγῖ πεῖ δοσοουῃὶ οἵ ΕἸΣ ἀπά οὗἩ 5810} ψ Ὡς ἢ 

τῆς δυΐμοτ οουἹὰ ποῖ 56. Οπε ἱπαϊοδίίοι οὗ (ἢ 8 ἰβ {πε ἰδοῖ τῃδι ΕἸ βίερβ 
ροη ἴΠα βοὲπε ἴῃ 13 ψιτπουΐ ἱπιτοάἀυοτίοη, Α.5 ἃ ῬἢΠ]σιϊπα ορργεββίοῃ οὗ ἰουὮν 

γεᾶτβ 18 Κπονῃ ἴο {με διιῖμον οὗ [υρε5 (13}}, ἔγοπι ψῃ] ἢ Θαμιβο ΟἿΪΥ ὀέραῃ 
ἴο ἀε]ῖνογ [5γαεὶ (74. 1.45: 25), ἴξ 1 ποῖ ἀπ]! κεὶγ τμαὶ (5 ΕἸΣ ἀοοσυπιθηΐ νγ88 οὔσας 

τεδὰ ἴῃ ἔπαὶ σοππεχίοθ. ὙΠῸ δγρυπιοηὶ {πᾶὶ 257-Ὁ6 19. οἔἉ Ἰαῖεγ ἀαΐε {ῃδη ἴδε 

σοηϊεχί πὰ5 πὸ ψεῖρῃϊ ἴῃ (ἢ ἕδος οὗ {πε αἸΒΙΘΪΥ νγα πιθαῖ ἴῃ δϑϑρηΐηρ ἃ ἀεῆ- 

πἶϊε ἀαἴε ἴο εἰπεῖ οἵ οὐγ ἀοσυπιοηῖβ. 

50 ἴδ 85 9411} 15 σοῃοδγηδά, ἴπΠ6 ἴπτο πδγγαῖῖνοβ τῇ ἢ γγα Πᾶνα 

βαεραγαϊβα σονοῦ ἴΠ 6 58η16 ρτουηπά. Εδοῇ ἢδ5 δὴ δοσουηΐ οἵ ἢἰ5 
- εἰδοζίοη, Ὀοιὴ παῖε ϑδπλι6] (Π6 ἰηπίπιτηθηῖ οἵ ἢ δηοϊητίηρ, εαοῇ 

δῖνεβ ἂῃ ἐχρίοϊς οἵ ἢϊ5, εδοῇ Ὠαγγαίθβ ἢ15 γε)θοϊΐοη. ΤὭΘΥ τηυβὶ 
μᾶνε οχίβιεὰ 85 βεραγαῖς ἢἰβίοτγίεβϑ Ὀδίογε ἴΠῈν ψεγα οοπιθίηςά ἴῃ 

Οὐχ ῥγέβεηῖ ἰεχῖ. ΟΥ̓ δε ἵνο, 5]. 15 εν  ἀθηῖγ ἴμ6 οἹάοσ ἀοουτηθηῖ. 

1 ἰ5 ποσὰ Ῥτπλ ἶνα ἴῃ 115 τε ρίουβ ἰάθαβ. [{ Πᾶ5 ἃ Πδᾶγ Δηα οἰδᾶγ 
νον Οὗ 1ῃ6 ρειβοηᾶρεβ δηά οἵ ἴΠ6 ὑτόργθϑδ οἵ δβνθηῖβι ΟὟ 6 ΠΊΔΥ 

οἶαββ ἴ ψ ἢ τῃ6 βιογεβ οἵ Οἰάεοῃ, οὗ 7 ρῃτμδῆ, δηὰ οἵ ϑαπηβοῃ, 

ψΠ ἢ ἔοσηι ἴῃ6 ρτουηανοτκ οὗ ἴπε Βοοκ οὗ [υἄρε8. ΤῈΣ οἴ ΕΓ 
δαοσομῃηῖ, 50 [Δ᾽ 85 1ϊ ἰ5 οὐ βία] στῇ [Π6 δυῖῃοῦ νἤοτα τὲ ο4}} ὅπι., 

ἰ5 1658 σοηογεῖθ. [{ 46 4}1Ζ65 ρείβϑοηβ ἀπ ἜἌνεηΐβ. [{ 18 ἀουγίπαϊθα 

ὈΥ ἃ ἱπεοϊορίςαὶ ἰάεα. [1 ἰ5, ἴῃ ἔδοῖ, ἴῃ Ἰίηθ ἢ τῆς Ἰαϊαϑὲ γεάδο- 
ἴοτ οὗ ἴε Βοοϊ οὗ Τυάρε5, νο επιροαϊοα τπε Πευϊογοποτζηϊϑις 
(ΠδοτΥ οἵἉἨ Ὠἰδίογν ἴῃ [ἢ6 ταυηθνουκ οὗ τ[ῃαὶ Ὀοοῖ. ὙὙΠΕΓΕ 15 τεᾶβοῃ 
ἴο ΒΡ ροβε, [πεσγείοσθ, [παῖ ὅπη). ἀδδίρῃηβα ἴο τερίασα ἴῃς οἱάδσ ἢϊ5- 

ἴΟΥΥ ὈΥ οπε οἵ ἢϊ5 ονῃ ψῃϊοἢῃ ψουϊὰ δα ΠΥ ἢἷβ5 ρεπεγαϊίοη. ΤῊΪβ 

ἄεϑῖρη δηὰ ἢϊ5 πιεῖῃοά ἀγα ἰπἀϊσαϊίοηβ οὗ ἃ σοιϊῃραγαίνεϊυ ]δῖς 

ἀαῖε -- ρεσῆδρϑβ ἴῃ οὗ αἴϊεγ τῆς Εχὶα. 

Τῆς ἰβιοτίςαὶ πιεῖ ῃποὰ νυ ῖςἢ )οἷπ5 τορεῖμεῦ ἴνγο ΟΥ τῆογα ἀοουτηδηίβ, πατταῖ- 

ἵπρ ἴπε βᾶπὶῈ ἐνεηῖθ οὐ ἰγεϑιίηρ [πε βαπὶε 5) εοῖ, 15 80 γγεὶ] 1] υϑέταϊοα ἰπ τἢς 
Ῥεπίαϊδυςἢ παῖ 1 περ ποῖ βῖορ ἴο ἄγρας ἴῃς ρος 5 ἰῃ 115 ἑανουγ ἴῃ 1Π6 
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Βοοκς οὗ ϑαιηιεὶ. Τῆς οτὶρίηαὶ ἱπάερεπάεηος οὗ ἴπὲ ἀοουπιεηὶ νος ἢ ̓ς 
δανε οδι]εὰ 5]. δοςουπῖβ ἔογ ἴῃ ἰπβετγίίοη οἵ ὁπε βεοϊΐοῃ ψυΒῖο ἢ 85 ρυζΖίεᾷ (ΒῈ 

οὐἶτίοβ. 1 τείεσ ἴο 138:188. [ῃ6. ἢγϑὶ δοοουπηΐ οἵ 84:5 γε)θοϊίοῃ οἵ οὗ [Πς Ὀγοδοῃ 

Βεΐνεοπ Ηἷπὶ ἀπά βαθεῖ, Τῆς ραγαργαρῇ 15 δὴ ενϊάθπὶ ἀυρ]!οαῖε οὗ 15 δπὰ 
115 ἰπβεστίοι ἰῃ [πε οοιηρίεἴεά θοοΪΚ ἰ5 ἀπδοσουπίδθ!α. Υ εἰ [ἢ ς οΥτἶο5 ρα πογα 

δϑϑυμης [Πδὶ ἰἰ ἰ5 ἃ ἰαίς Ἰηβετγίίοι ὈΥ δὴ εἀϊϊοτν οὐ 8ογῖε ἴο ὑγοτη 540}}5 γο)ωοτοῃ 
ἴῃ 15. οδπιε ἴοο ἰαῖε. ΑΒ ἴῃ τεᾶβοῃ ΨΥ ἴπε οἰμεῦ βνεηίβ οἵ 580} 5 [6 ἀγα 
ἀυρ!ϊοαϊεὰ 15 τ1παὶ {ΠΕ ἀτὲ πατγαϊοὰ οπος ἴῃ βοὴ ἀοουτηθηῖ, ἴπθγα 15 ἃ ργε- 

βαπιριίΐοπ [Παὶ [πε βᾶπ)ε ἰβ τι 8 ἴπ (Πἰβ οαβδα, ὍὙῆς βεοίϊΐοῃ 138.198. γγὰβ 5].᾽5 
δοοουπί οὗ ὅ840}᾽5 τοϊεοϊΐοῃ δηὰ ννὰ5 ᾿ἰπβεγις ἱπίο ἢἷ8. Ὠϊβίοτυ θείογε ὅπ|. νγὰβ 

ψτϊεπ. ΤῊς δτριπιεηί ἰ5 Ὀγϊεὴγ : (1) (αὶ τ 5 βεοζίοπ νγὰ5 οἱοβεὶν ἱπυνονθῃ 

ἱπίο 5]. ὉῪ 1π6 ργερδγδίουυ νεῖβε 1οβ, Ὅπὶβ οου]ὰ Παγαϊγ Ὀς ς4]16ἀ [με πιειμῃοὰ 

οὗ ἃ πιείε ἱηίεγροϊδαίογ; (2) ἢἰβίογιςδὶ βά εἰν σα} }6 ἃ ἔογ βοπια δοσουπὶ οἵ (ἢ 5 

Κιπά. Τδε ἰδοϊ ννὰβ ποίογίουβ ἱπαϊ 560}᾽5 Κίπράοπι ἀϊά ποῖ ἐπάυγε. ΤΠὶβ νναβ 

85 Μ6}} Κπονσῃ ἴο ἰῃε νυτίζεγ οἵ 5]. ἃ5 ἴξ ἰβ ἴὸ υ8. ὙΠπουρἢ ἔδγ ἔγοπι ἴπε ρτὰρ- 
τηδίίβαι οἵ ὅπ|. ἢε ψου]ὰ γεῖ βηὰ ἴῃς τεᾶβοῃ ἴου (5 'π ἴῃς ν]}} οἵ Ὑδῆννεἢ δὰ 

δὶ ργορῃεῖ; (3) (Πἷ5 ἀοοοιηῖ ἰ5 ἃ5 τϊὰ 85 ἴξ τ" 61} σου] 6. 1Ὲ ἀοε8 ποῖ ὈΪαπια 
540] θὰξ Ἰεανεβ ἃβ ἴῃ ἀουθὶ Ποῖ μεῦ Πα ννὰβ γθαὶν αἵ ἔδυ: [π [Πϊ5 τεβρεοῖ, 
Τετῖαίηϊγ, (ἢ 6 Ῥδγαρυδρὴ ἠ068 ποῖ βῆονν ἀδβρομάθβηοβα οὔ Ἢ, πεσε ἃ ἢἰρὶι- 

Βαπάεά δςοὶ οἵ ἀϊδοδεάΐεπςοε 18 παγγαῖεά, Ὅῇῆα ρεηί]εῦ ἰγεαϊηθηὶ οἵ ὅδιϊ ννουἹὰ 

παῖυγα! γ οοτης δδι]εσ ἴῃ {ἰπηε; (4) ΟΠΙΥ ὈΥ βιρροβίηρ [15 ἴο πᾶνε ρτεοεὰεά 

δ νγὰ δοσουηΐ ἔου ἴῃ6 ρεορυαρῇῖοδὶ Ἰοσδιίου οὗ 15. ΑΒ 18 ψῈ}} Κβόννῃ, {86 

οεπίτε οὗ ϑαπλμε}᾽5 ρα θ]ς δοινιγ, δοσογάϊηρ ἴο 81.) 5 Μίχζραῃ. 1ἱ 15. πεγα 

τπαῖ ᾿ς οα}]5 [ἢ6 Ῥδορῖὶς ᾿ορεῖμετ. οἢ 5ο]ετὴη οσςδϑίοηβ, πὰ ἴδ ἰβ ἤεγε ἴῃδϊ 54] 

μου] πιοβὲ παῖιγα!ν Ὀτγίηρ ἴπΠε ρεορὶς ἔοτ ἰβ ϑιϊνιτεβ. ἉΝῚΥ ἴμεπ ἀο να 

Βπὰ τῇς [εβιϊνιἰεβ πὰ (6 τγαεοϊίοπ οἵ 15 αἵ ΟἸραὶ} Οπὶγ Ὀεοδυβε ἰμ 6 δυῖμοτ 
δὰ Ὀείογε μἷπι δῃ δοοουπὶ ἩΠΊΟ αἰγεδαγ πιδάς ΟἸ]ραὶ [ἢ 5116." 

11 τοπηδίηβ ἴο ἱπαυῖΐγα ψῃεῖμεσ εἰἴπου οὗ ἴῃ6 ἴνο ἀοοσυπηεηῖδθ νγᾶ5 

σοιαρίεῖα ἴῃ ἰἴβοϊΐ, οσ ψῃ ΘΙ ΕΓ ομα οὐ ἴ[Π6 οἴδεσ σοηπίαἰηεα τηοσα 
ἴῆδη ἴδε [16 οὗ ἃ 5βἰηρὶ8 ἤεσο. Τῇ ρσορθι] γ ἰ5 ἴῃ ἔανουσ οὗ ἐδ ἢ 

ΟὨδ᾽ 5 θείηρ ρατί οὗ ἃ ἰαγβοσ ἢϊδίοσγ. ὙΤῇῆδ [Π{ οὗ Πανὶ ἃ ψγὰ5 50 
ἱπηροτίδηϊ ἴῃ ἴπΠ6 δγεβ οὐ Δὴγ [5γϑβὶ τσ νυ ΕΥ ("ν6 τηᾶν ἔδε] 5ιγθ) 
ἴμαῖ τῆς [πὸ οἵ 540] οἵ οἵ ϑαίημεὶ νου Ὀς ἰγθδιεα 85 δὴ ἰπῖσγο- 

ΦΊΗ ογάεγ ἴὸ βῇῆον ἴα 5ἰαϊε οὗ ἴῃς ἀϊβουβδίοη 1 ἤδυβ ἤδγα δϑϑυπηθα ταὶ τῃ 6 
Ῥαγαρτδρἢ ἰῇ αυοδίίοη 15 Ἄχδοῖϊν 135.158, νυ ἢ σἢ 5 [15 εχίςηϊ δοοογαίηρ ἴο (ἢ 6 αῃαὶ γϑὶβ 

οὗ Με ]μαυδεη, Βυαάε, ἀπά οἴμεῖθ. Τῆς ἐχαοῖ θουπάαδτίοβ οὗ ἴῃ6 ἰηδοσγίίοῃ ἤον- 

ἔνεσ τα ποῖ δὈϑο] ίεὶν οεγίαίη, ἃ5 1π6 σεδάδυ νγ}}} 566 ὉΥ τμγηΐηρ ἴο ἴῃ ἐχροϑβίτοῃ 
ἴπ 186 Ῥοὰγ οὐ [86 θοοΚ, 1Ι πιγϑβεὶξ ἰὨΐπῖκ 1 Ὀερίῃ5 δ νΔ,. [ἰ 5ῃου]α Ὀ6 τεπιασκοὰ 
8150 ἴπαὶ ᾿Ὡουρἢ ἴῃς 5εοϊΐοη νγὰ5 ἰῃ ἴῃ Ὠἰβίογυ οὗ 5]. Ὀείοτγε ἱξ νψὰ5 )οϊπθὰ ἴο ὅ:ι., ἱξ 
5. πενεγίμεεςϑ δὴ δα ἀϊποη ἰο ἴῃ6 δατεϑὲ ἰεχὶ οὗ 51, [ἱ ἢ(5 50 Ὀδαὶγ ἴῃ [15 ργεβεηΐ 
οοπίεχί (παὶ [ὃ βῇου ἰΐβεὶξ ἰο Ὀς δὴ ἱῃβεγίοῃ, Μγ ΟἿΪΥ Ἵοοπῃϊεῃιίοι ἰ5 {παῖ ἰΐ ἰ5 πὶ 
“αγὶν ἰπϑεγιίοῃ. 



ΧΧΙΣ ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ 

ἀυοσιίοη ἴο ἴπε 5ἴοιγ οἵ Ὀανίά. ΤῊ 5 15 οοηβτιηθα Ὁγ ἴπ6 ρῃε- 

ποπιεηᾶ Ὀαίοσε 058. ΟΠΔΡΙΕΟΥ 15, ΜΏΪΟΝ 15 ἃ5 [Δ 85 να βάν ἴσασθὰ 
ὅτὰ., ἰβ οοηῃτππεὰ ἴῃ τό" 12, ἢ }]6 τ 452 σοτΔΙΪΥ Ῥγεραγεβ ἴῃς ΜΑΥ 
ἴον τό" ΤῊΣ ρδγδρυαρὴ 1445 15 ἱπάθεβα ἃ σοποϊυάϊηρ' 5 ΠΠΠΊΔΙΥ 

ϑοἢ 85 ΜῈ Πηάᾶ εἰβενῆεσα δ ἴῃ6 δηὰ οὗ δὴ ἱπιροτίδηϊ τεῖρτι οσ 
Ρεποά. Βαῖ ἰξ 15 ργοῦδῦ!α ταὶ ἴῃ6 δυΐδοσ οἵ 5]. νουϊὰ δἱ ᾿θαϑὶ 
Εἶνε ι.ι5 βϑοῖηε δοσουηῖΐ οἵ [ἰβ μοσοβ ἀθβαῖῃ. Α8 ἢ6 δὰ5 ΠΟ ΠΊΟΣΤΘ 
ΘΧΡ οἱἱβ ἴο 16}}, ἰξ 15 ποῖ ἱπΊρΓΟρΡ Υ ἔοσ ἢἰπὶ ἴο ἰηβουί ἢΐ5 ΒΓ ΠΊΔΕΥ 

ἢετθ. 5111 1 15 ροβϑί]6 τῃδὶ ἴΠ 686 νϑῦβθβ ἃσε ἃ ἰδίεσ 5] ΟῺ ΟΥ 
μανθ δβεὴ ἰγδηβίεγγαα ΠΙΓΠΘΓ ἔτοπὶ βοτλα οἴμεσ ρίδοθ. 

Ἀβάδοτίοπαὶ αἰϊεγαϊίοπβ, τηδᾶβ ἴο εἰ ἴῃ6 ἀοσυμπηεηίβ ἰορείδεγ, 

816 ποῖ ηυπλεγουβ8. ΤΏ τηοβὶ τηαγκεὰ ἰ5 11}5}9 ψῇεγε ἴῃς ῥτοροβὶ- 
τίοη ἴο γέπεῖ ἴῃ Κἰηράομῃ 15 ἃ σοῃοδϑβίοη ἴο ἴῃ6 οἵποσ ἀοουμηεθηΐ.. 

ϑοπλα Οἴπου ΠλΐΠΟΣ 4] γα] Οἢ5. ΟΥ̓ ΠΒΟ ΠΟ 5. Μ1}} Ὧ6 σοηδίἀεγεα ἴῃ 
τῆς σουγδβα οὗ ἴῃς Ἔχροϑιτίοη. 

ΤΙ 15 ἴῃ ρΐδος ἴο σοηβίἀδγ ψῃεῖμοῦ (6 ἔνο ϑίγοδιηβ οὗ ἤδττὰ- 

εἶνε 50 ρῥἰδίηἶν ἀἰβοθγηῖῦ]α ἴῃ 1 ὅϑ8π). 1-ῖς Ὀεϊοηρ ἴο τῇς Ρεηϊα- 

ἴδευςμαὶ (Ηεχαΐθυς μα!) δυΐῆοῦβ σΟΠΊΏΟΠΪΥ Κποννῃ 845  δπὰ Ε. 
Τῆς δβηγπηδῖῖνε μᾶ5 Ὀδεη τηδϊηίαίηθὰ ὉΥ τεσθηὶ οπίϊο5." Τῆς 

ἀοοσυπιοηὶ ψῃΐοἢ 1 Πᾶνε ο4]1εἀ 51. [656 βομοΐδγα θην ἢ ΕἸ, 
δῃὰ τῆς οἵδε Ὠἰβίοσυ ἴΠδῪ διἰσϊθυῖα ἴο 1. Βερεαῖοα δχατηϊηδίίοη 

οἵ ἴῃς. ροϊηϊβ οἵ γοβεηθ]δησος ἢᾶ5 [αἰ]δαὰ ἴο σοηνίηος τὴς οὗ ἴῃς 

Ἰάδη αν ΜΠ ἢ 15 οἰαϊπηεα. εῖδὶϊβ πᾶν 6 ἰεῖς ἀηῈ}] τὰ σοπῖα ἴο 
ἴῃ Ἔχροβιποη ; Ὀυξ δα ἰτ τῆδυ Ὀδ Δ]]οννεὰ ἴο 54Υ [ῃαῖ ὅπ. βῆονβ 

4υΐϊῖα ἃ5 ἸΏΔΩΥ γαβθι δποαβ ἴο Ὁ, οὐ ἴῃ6 Πευϊετοηοτηῖς βοῇοοϊ, 

85 ἰξ 5ῆονγβ ἴο Ε. ΕῸΓ 5]. [ἴ 56θ 5 δῃουρῇ ἴο 58 [Παϊ ἰϊ5 δἴῆηϊ- 

[165 βεεῖχ ἴο ὃς σῇ της βἴοτίεβ [ῃδϊ ἔοστα ἴῃ 6 4515 οὗ ἴῃ. ΒοοΟΚ 

οὗ Τυάρεβ ταῖμοσ τμδῃ ψ] ἢ ἴῃς ἰγδαϊτίοη5 οὗ ([Π6 ῬαιΠδσοἢβ το] 15 

Ὀγ ]. 

8 5. “Ἱπαῤνεῖς Οὗ 1 ϑανιμεὶ χυΐ.--2 ϑαγιμε ἐ, 

ΤἼΠε Ῥγοῦ!ετβ ργεβεηϊεά Ὦγ [ἢ 5 βεοτίοη οἵ ἴῃ ΠἰβιΟΥΥ ἅτ πιοσα 

ςοιρ]οαῖοα μη ἴμοβα 7υ5ῖ σοπδίἀεσεα. Τῆς οοηξιδίοη δηά ἴη- 

5 Τῆς ΤΏδοτΥ ἴπδὶ ἴῃς Ῥεπίδι ει] βουγοαβ Ἔχίεηα ἰηΐο (Ὡς Ὠἰϑιοτγί αὶ Ὀοοῖκ5 15 ἃ5 
οΪά δ5 Ογαπιθεγρ 5 Αγέδολε Οερελίολέε (1830) αῃὰ νγὰ5 εἰαογαϊεὰ Ὁγ ϑο;γαδεγ ἴῃ 

τῃς εἰρῃιἢ δἀϊίοη οὗ Ἠς ννεῖῖε 5 Ζ πείση (1869). [ἰ Πᾶ5 τεοδηιγ Ὀξεη τεννεὰ 

Ὀγ Βυάάε ἀπὰ (οτηῖ!), νν ἢ ἴῃς 4υα! βεὰ ἀρργοναὶ οὗ Ῥγοΐβδεβδοσ Μοοτς (7)7μάρες, Ὁ. 
χχχίϊὶ 4). Α ὄ)υαϊοίουϑ τενίενν οἵ [Ὡς ἀγριυπιεηῖβ οὗ Βιυ. δηὰ Ο(ο. ἰ5 φίνεῃ Ὦγ ΚΙκεϊ, 

.“5.Λ΄. τϑο:, Ρ. 44 Ε΄. 



ΑΝΑΙΥΘΙΘ ΟΕ τ ΘΑΜΌΕΙ, ΧΥῚ.-2 ΘΑΜΌΕΙ, 1. ΧΧΙΝΣ 

οοὨβἰβίθηςοίθβ οὗ (ῃ6 παιταῖϊνθ, δηὰ τῃ6 εν άθηϊ ἀυρ]σαἴε5 ψϊς ἢ ἰξ 

ςσοπίδίηδ, βϑῆονν ἴῃδῖ 1ξ 15 ςοπηροβὶῖα. Βαΐ 45 8841} δηὰ αν ἃ ρρθᾶσγ 

ἰῃ ὈοΙῃ δοοουηῖβ, δηα ἃ5 ϑαπῖθ6] 15 ἴῃ ἴῃ6 Ὀδοκρτουηά, ἰΐ ἰδ τῆοσα 

ἀϊδίου! τὸ βεραγαῖς (πε ἀοσυπιοηῖβ.Ό ΟΠδρίεσ 16 δποουγαρεβ τ15 
ἴο πιαϊα ἃ Ὀερίπηΐηρ, ἔογ ἰξ Ἰηἰσοάσοεβ Πανὶ ἴο ἃ5 ἵνῖίςθ. [Ι͂ἢ τῆς 

ἢγβί ΒΑ] οἵ [λῈ σμαρίεσ μῈ ἰβ ἃ βδερῃμογὰ Ὁογ ποῖ οἱὰ επουρῇ ἴο 

Ὁς οφ]]6ἀ ἴο πε ἔδπην βδοτῆσθ. [Ι͂η τῃ6 βεοοηά Πα]ΐ ἢε 15 ἃ ψδγ- 
ΠΟΥ οὗ ἐχροχίεπος δηᾶὰ οὗ δρριονεὰ ναϊουσ. ὙΤὴδ ἴνο ϑεοϊίοῃβ 

σδηποῖ σοπλα ἔτουμι ἴΠ6 5ᾶπλῈ ἢδηά, ἀηὰ εᾶςῇ οὗ {Π)π6πὶ ἢἴ5 δα γ ὈῪ 

ἴο οπα οὗ ἴῃς ἵνο ἀοσυπιεηῖβ ΜῈ ἤᾶνε {τὰς εα ὨἰΠογίο. Εοσ νν.}.}8 
16 ἴῃ Ἰορίςδὶ 564. 6] ἴο τς (5:}.}) ; δίησε ἴῃς τγεὐεοϊίοῃ οἵ ὅ54] 

τηυβί Ὀε (Ο]]οννεὰ ὈΥ 50π16 ῥγονβίοῃ ἔὺσ ἢΪ5 ϑυισοθθϑοσ. 106 οἵπεσ 

δοοουηΐὶ 16} 53 σοητίημιε5 1455 (5].), ἃ5. ἢα5 αἰγεδάν ὕδεη ροϊηιθα 

ουϊ. 

Τῆς ἢγβὶ ἀεῆηϊϊα οἷὰα ἴῃ ναὶ ἐο]ονν5 βεεῖηβ ἴο θῈ 182 ψῇΘΙα 

να τεδὰ τῃδι 841} τεπιονεὰ ᾿ανίἃ ἴγτοτ ἢΪβ5 ργέβεποα (892) ὉΥῪ 
εἰνίηρ, ᾿ἰπὶ ἃ σοπηπιδηα οὗ ἴσοορβ βηραρθαὰ ἰῇ βεγνίοε αιναὺ τοὴὶ 

ἴδε οουτῖ. ΤὨΪ5 Ροϊηϊβ Ὀδοῖκ ἴὸ τό ψῆεγε Πανὶ δὰ Ὀδθη τηδής 
Ὠἷξ δυιηουγ- θθᾶγογ; 185} τῃεγείοσε Ὀεϊοηρ ἢ 16. ΓΞ. 1ἰ αἰάὰ 

ποῖ (οἰ ϊονν ἱπηπιεαϊαιεὶνγ οὐ {πὶ ραγαργαρῇ, ἤοννενεσ, Ὀεσαυβα [ἢ 6 

βοηρ οὗ ἴῆε ψοπίθη 185 ψὨοἢ ἰ5 [ῃ6 οσοσαβίοῃ οὗ 840]᾽5 ἀϊδίγυβι 
τουδὶ ἢανα Ὀδεη ρῥτεσεαεα ὈΥ βοπῆς δχρὶοἱϊ οἵ Πανὶ ἀ᾽ 5 ἡψνῃϊ ἢ οαἰ]οὰ 

[οσῖ τῃ6 δυϊοργ. ϑᾳοἢ δὴ δχρίοῖϊϊ ἰ5 ἰηάδβα ἰουηὰ ἴῃ 17). Βαϊ 
τπαῖ σμαρίεῦ ἄρτεθθ ΤΏΟΓΘ ΠΘΑΙΪΥ (ἰη [15 γεργεβεηϊαϊίοη οἵ Πανὶ 5 
γοῦτἢ) ψὰ (ἢ οΟἴμεῦ ἀοοσυπηεηῖ. ὲ πιυδῖ δϑϑιηθ τῃαὶ ἴῃ 6 
οτρίηδὶ ραγασταρῇ μᾶ5 Ὀδεὴ οπλἰ τε, Οὐ εἶδα ἴπδὶ ἰἴΐ 5. Ὀδθῃ 
ψογκεα ονεῖῦ 50 ἴῃδῖ νγγε Π0 Ἰοῆρ  γοοορηΐζα τ." 

Τῆδ σμαρίεσ ποὺ ἀπά θγ σοηβίδγδίίοη ρῖνεβ δῇ δοσουηΐ οἵ ἵνο 
οἵ 8411} 5 ἀδυρῃϊετβ, εδοῇ οὗ νῃϊοῃ 540} οἴει ἴο Πανὶ 85 ἃ ν]ΐδ. 
Τῆς ἴνο δοοουηῖβ ἀγὰ δν  ἀθητγ ἱπάερεπάθηϊ, ἀηάὰ ομς οὗ {Πε6πὶ 

ΒΏΟΝ5 ΓΕΙΈσΘ ΠΟΘ ἴο ϑῖη. [1 5 παΐυγαὶ ἴο Πηά ἰῃ ἴῃς οἴμεσ 185: 33 
ἃ ςοπτϊηυδίίοη οἵ 5]., ψ] ἢ νυ ἢ οἢ 1 ἄρτθεβ ἰῃ γαργεβεητηρ 8401} ἃ5 

Βορίηρ ἴο ρεῖ Πανίὰ ουἵἱ οὗ ἴῃ 6 νγγὰγν ὉΥ {πε μαηά οἵ [ῃς ῬὨΙ]βεη 65. 

Ιῃ τῃϊ8 πορὲ ἢ ἰ5 ἀϊβδαρροϊηϊεά ἀπά ἴἢ6 πγαιτίαρε ἴαῖκε8 ρ]ᾶςα. 

Τῆς δοοουηΐ σοηοϊάε5 νυ τἢ της βιαϊεπηεηι ἴηι αν ,εανγεά αυϊά 

4 Τῆε αυσπίίοη νπεΐδεν ἴῃς τεοεηβίοῃ οὗἁ ΟἿ ἰ5 ἴο Ὀ6 ῥτγείεγγεά ἰο ἴδῆδι οἱ Ἐ᾿ ἰπ 17 
δηὰ 18 νν}}} Ὀς αἰπουβδεαὰ ἴῃ ἴῃς σοπηπιεηίαγγ. Ὅς ῥγαϑιιπιρίίοη ἰ5 ἰπ ἕανουγ οἵ ἴῃς 

βῃοτίεγ ἰεχὶ, νοῦ ἰς τῆι οἵ ἔς. 



χχὶν ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

“ἡ νιογέ ΤῊϊβΒ νου] ργορειγ ἱπίσοάσος ομς οὗ [μὰ αἰϊζετηρίβ 

ὑροη Πανὶ α᾽5 16. Απιοηρ 5ενεσαὶ τπδὶ οεγ τπετηβεῖνεβ, (ἢ οἣα 
ΜΠ ΪΟἢ Εἰ τηοβὶ Ὡδίυγα! Υ ἴῃ ἴΠῈ ϑίοιγυ ἰ5 το ψῃογα 540] 865 

Βυατάβ ἀὐουΐ ἴῃς ἤουβε οὗ Πανίά. Τῆς ηἷρῃςϊ ἱπ ψβΐοῃ (5 ἰοοῖς 
Ρίδαθ ἰ5 [6 ψεααϊηρ πἰρῃῖ, ἃ ἔπε πε Πᾶνα ψουϊὰ Ὀς ἰεαϑὶ 

βυβρίοίουβ. ὍΤὴα εν άεης βεαιδὶ ἰ5 (ἢ6 ἢϊρῃς ἴο Νοῦ, 215}, δπὰ 
ἴῃε σοποϊυβίοη ἴο (5 15 [ῃ6 τηάβϑδοσα οὗ [6 ῥγίεϑίβ 22᾽ ᾿Ξ, 

Τῆς τηοϑβῖ βπ κίηρ ἀυρ]ϊοαῖα ἰῃ νῆας ἔο]]ονν5 ἰ5 23.5--2453 σοτὰ- 

Ῥαγαὰ ψίτῃ 26. 11 ἰ5 δἰϊορβίῃμοσ ργοῦδῦϊα ἴμαΐ οηβ οἵ [656 βδῃου!ὰ 

Ὀ6 δϑϑίρῃβὰ ἴο δάςῇ οἵ ουὖγ ἀοουμηεηῖβ. [{80, 26 ἰ5 ἴῃ οὔς ψῃϊο ἢ 
Ῥεϊοηρβ ἢ 5]. θεοδυδε ἴῃ 11 Πᾶν ἃ ἀρρθᾶγβ ἃ5 ἴῃ 6 ἀδυίηρ ὙΑΥΤΙΟΣ 

ΜηῸ ἰηνδάεβ ἴΠ6 ΘῃθηΥ 5 οἀρ. ὍΤἢδ ἱἰηϊεγνθηΐηρ τηδίζει οὔειβ 

23} γῇ! ἢ βθεβ ἴο Ὀεϊοηρ ἰῃ ἴῃ6 βϑᾶτὴε βίγεδη. Ὑῇῃε βίοιυ οὗ 

ΝΑΡΑ] ἴῃ 25 δηὰ τῃ6 δοοοιυηΐ οἵ Πανὶ ᾽5 βεσνίοα ἢ ΑΟἢ5ἢ 27. 

29. 30 850 ρῸ Ψ06]}] ἴῃ [5 σοπῃδχίοη. 2 3. 1 ϑ6εῃβ ἴο ὃ6 ἴῃ6 
ςοπίϊημπαίίοη οὗ [Π6 5β4πι6 ἀοοσυπηεηῖ. 

γι ους ἀδηγίηρ ἴΠ6 δυδ)θοῖίνα πδίυτε οὗ δυο δὴ δῃδὶ γϑίβ, 1 

νεηΐυγα ἴο (Ὠἰηκ ἴπαΐϊ γα μάνα ἃ σοῃδίϑίθηϊ Ὠδγγδῖίνα ἰῇ (ἢ 6 566- 
τἰοηθ ἰῃ5 ρΡυΐ τορείμεσ, ἴο νὶῖ: 16} 03 18618. 39:22... ΤΟ] 15:10 
2. 55 220} ς 26. 27. 29. 30. 2 85. 1. αὶ ἰ5 ἰεί: ἰ8 ποὶ 850 
Βοπιορθηθουβ, ἰῃου ἢ ἰοσ (Π6 τηοϑὶ ρατὶ ἴῃς ἰγαρτηδηῖβ ἢϊ ἰορεοῖμογ 

(Αἰτὶγ ψ6}}. [{ πλάκα Πανὶά, ἴῃ6 βῃερῃεγά δὰ βθογεῦν δηοϊηϊθα 

ὉΥ ϑαπιααὶ, σοπηα ἴο ἴῃ σδιὰρ οὗ 540] ψγνίδσε ἢ6 δἰαγβ ἴῃς ΡὨΠἸστη 6 
οδδιηρίοηθ. Ηἰβξ ἰηϊγοάυοιίίοη ἴο 848] ἰ5 (Ο]οννεὰ ὈΥ 7 ομδίμδη᾿ 5 

ΡΙεάρε οἵ (ἰεπάβῃίρ (18:5). 840], οὐ ἴῃε οἴπεγ Πηά, 15 ἢἷ5 
ΘΠΟΙΏΥ δ οπος δηά {τἴε5 ἴο ρίῃ πἷπι ἴο ἴῃ 6 να]! (1856) ---- τῆς εν]- 
ἄδῃι τείεσεηος ἴο τό} 3 4065 ποῖ πθοθββαγὶγ ργονα ἴἢ6 σοἤθΥ σα 
οὔ (ῃς ἵἴνγο ρᾶγάρταρῆβ. γε δὰ σϑάϑοη ἴο Ὀε]ϊονα ἴῃ [ἢ δαγ]οΓ 

Ρετοά τῃδὲ 81). ννᾶ5 ἀδβρεηάθηϊ ἴο βοπιὲ Ἔχίεηϊ οἡ 51. ὙΤὴδ 58π6 

566η15 ἴο Ὀ6 ἴπιὲ ἤεσθ. Τῆδ εν]! ορὶϊ Ὡς ἢ 5]. τὰς τῃ6 οσσᾶ- 

βίοῃ οἵ ἱπίγοάιιοίηρ Πανὶ ἴο {πῸ οουτγί, Ὀεοοπλ65 ἰπ ὅ:η. ἴῃς ἀϊνίηα 

ἱποίτοσ οἵ 880] δραϊηβὶ Πανὶ 4. Ὑδῆνεῃ ἰ56 ψ ἢ Πανὶ ἴο ρῥτγοίβοϊ 

δίῃ, ψῃ}]6 540] ἰ5 τῃ6 ἱησαγηδίίοη οὗ 411 ν]]ίηγ. 80 ἰη 187: 
Μετῖδ ἰ5 ργοπηβεὰ το Ὀανὶ ά, Ὀείηρ; ἰδ ὉῪ σφι ου δοοουηὶ οὗ ἴῃ 8 

ἀείεαϊ οἵ Οο]αί, Ὀυΐϊ τακθη ἔτοπι πἰπὶ ὈῪ ἃ ἤαρταηὶ Ὀγθδοῦ οὗ 
(Αἰτ, ἀπά ρίνεῃ ἴο δποῖΐμεσ. ϑοοὴ δέεσ, 54] ογάθγβ. [οπαῖῃδῃ ἴο 

β'αῪ Πανίᾷ, Ῥυΐ ἃ ἰδ ροσασυ τεσοῃο]δίίοη 5 εβεοίεά, 185.-τοῖ. 
Βαϊ αἵ {πε πεχὶ Ἔχῃὶ δ ἴοη οὗ ρσόνεββ 5811 [Π65 δραίῃ ἴο τηυγάεγ 



ΑΝΑΙΥ͂ΘΙΘ ΟΕ « ΒΛΜΌΕΙ, ΧΝ].-2 ΒΑΜΌΕΙ, 1. χχν 

Ῥανὶὰ νὴ ἢ ονῃ Βαηά, 195}, ανίὰ αβοᾶρεβ δῃᾶ σοπλθ8 ἴὸ 
ϑαηθοὶ δ Βαπιαῇ, νἤεγα ἢ6 158 τα γα Οὐ 5} βανθα ἔγοῖῃ 8410}᾽8 

νδτίοιιβ δἰϊϑηρίϑ ἴο ἰακε Πίηι, 19 δ ἢ, ΤῊ ΪΘ, [ σῃουϊὰ ὈῈ ποιίςεά, 
ἰβ ἃ ἀυρ)]ϊοαίς δοσουπὶ οὗ Ψψῃαῖ γὰ πᾶνε ἴῃ 1ο 3, Δηὰ 88 παῖ ὃ6- 
Ἰοηρβ ἴο 583}., 1018. 15 Ὠδίυγα!ν διίγι υϊοα ἴο ὅ5πη|., νῆετα γα ἢᾶνα 
ΔΙγεδαν ρἰδοεὰ ἰ. ὙὍΤμδ ἠδίυταὶ σοῃιπυδιίίοη ἰ5 21.1.5, αν]! 5 
Προς ἴο Αςμίβῃ, ἢ ΠΙΟΒ γα τλᾶν ρειθαρ8 σοπηθοῖ 2255. [ἰ 

μᾶ5 ἰγεδάγ Ὀεθὴ ροϊπίεὰ ου {παῖ 23.3-245 Ὀδϊοηρβ ἴῃ τἢ]5 
ἀοουμηεηῖ. [15 ἴοης ἄρτθεβ ΜΠ [ἢ}15, ἕοσ Πανὶ 15 βϑανεὰ ὈῪ 8ῃ 
ἱπιεγροβι το οὐ Ῥχονίἄβησεβ, 235, δῃὰ ἢΐ8 πεν ἰ5 ἀεϊνετεά 

ἰηῖο ἰδ μβαπᾶ ὈΥ [6 βᾶπ|6 ρονεσ. Τῆς ἀϊδίίποϊ τεσοορηϊίοη οὗ 
Βανι 5 Κιμρὶν ἰαΐατα οὐ ἴῃ6 ρατί οὗ 84}, 245.53, βεεπὶβ ἴο ροΐηϊ 
ἴῃ ἴῃς 54π|6ὲ αἰγεοϊΐοη. ΕὐτίΠογ, 23.518 Θῃου ἃ ρεγμαρ8 6 ἴακβθη 
ψ]ἢ (Π|5 παγγαῖϊνε, [που ρἢ ἰΐ πᾶν Ὀδ ἃ Ἰαίθγ ἱπιθγροϊαϊίοη. ϑ4πΊαεὶ 

ΔΡΡΕΔΙΒ ἕογ ἴῃς ἰαϑὲ {{π|ὲ ἴῃ 28, ψνῇετε, δἰ πουρῃ ἀεδά, ἢε ῥἷαγϑ (ἢ 

Ρατί δϑϑίρῃηδὰ ἴο Ὠΐτῃ ἰῇ [ἢ 6 δῦ! εῦ οπαρίετβ οἵ [ἢΪ5 βοιτος, δηα ἢ 5 

ΤΑΘΒ5Δ56 ἰ5 νἱῃἀϊσαῖεα ἴῃ 31, [ἢ βἴοτγ οἵ 541}᾽5 ἀδβραὶγ δηά βυϊοϊάβ. 
Ἀεδάϊηρ σοπεϊπυουϑθὶΥ τό} }5 χη)-τ8' (ἴῃ ἴῃ ἰεχὶ οἵ (5) 18} 

18"-1ο} 10.533 ι}}}16 .γδῦ 24}}- 245 28. 41 ΜῈ 5}8}} Ππὰ πὸ ἴη- 
ΞΌΡΕΓΑΡ ΙΕ οδἠδοιίοη ἴὸ σοπβίἀθτίηρ ἴῃ 6 πὶ ομς Ὠϊδίοσγ. ὅγε δανῈ 

ἴῃ δοσουηίδα ἴοΓ 411] οὐὖγ ἴεχὶ Ἔχοερί 20 (ἱποϊιάϊηρ 21.). ΤῊΪ5 

ΒΘΘΙῺ5 ἱπηροβϑί]6 ἴο ἢϊ ἱπίο εἰἴπεῦ οὗ οὐγ βϑουσοββ. [{ 18 ἴῃς δο- 
σουπῖ οἵ ]οηδίῃδη᾽ 5 ἀἜνίςε ἴὺσ βου πηάϊηρ ἢ]5 (αἴ ΠοΓ δηὰ δοαυδὶηΐ- 

ἴῃς Πανὶ ἃ ἢ ἴῃς τεβα]ῖ. [π᾿ τὰ σοιηροβὶϊα τεχὶ ἰΐ σοιηθ5 δίεσ. 

5408 τερϑδϊεὰ διϊδιηρῖβ ἃροη Πανὶ ̓ 5 "6, ἤθη ἴξ ἰδ 5ι ΠΠΡῚῪ ἰὰἀ]- 
οἴοὺβ ἴο ἤανε [οπαίῃδη ἄδην ἰδὲ Πᾶνα ἰ5 ἰὴ ἀδηρεσ. Βυΐ ἰΐ 15 

Ἔαυ Δ} ουὖΐ οὗ ρἶδος ἴῃ εἰς μοῦ οἵ ἴῃ6 βεραγαῖθ βδουγοεβ. ἴῃ οἠδ ἰΐ 

ΠΟπλ68 ἱπητηεϊδίοϊν αἴϊοσ Πανὶ 45 ἢϊρῃς ἴο ϑάτγηιεὶ, σης, στῇ 

540} 5 Ρρυτγβυϊῖ, τηυϑὶ να Ὀεδη ΚπονῺ ἴο 41} ἴῃς νου. [Ιἢ τῃ8 
οἴδβοσ ἰἴ νου]ὰ (ΟἸ]ονν αν! ἀ᾽ 5 Ἔβοᾶρε ἴγτοτῃ ἢϊ5 ονῃ πουβ6, ἰη οοη- 
ποχίοη ψῇ ἢ ἡ ῃ]οἢ 540} 5 ἀπίπι5 πλυϑὲ πᾶνε ὕεεὴ τενεδὶθα ἴο 1ῃ6 
οουτῖ Δηά ἴο ἢΪ5 ον ἱπητηθαϊαῖα Δ ΠΉγ. ΤῊΣ ΟἿΪΥ ρῥίδοςα σῆετγα ἰΐ 

νου] βθαῖ ροβϑιἷθ ἰ5 δίεσ 8541} 5 ἢγϑὶ τηδηϊ ϑϑϊδιοη οὐ Βοϑε γ, 
ἩΙΟἢ 5 [6 ἢτβι αἰϊεηρὶ ἢ (6 βρεᾶγ, 185}, Βυΐ ψ ἤδη τα 
Ῥίαςα ἴὶ μεοῖθ γα δῖε δ οὔσςς Ὀγουρῃϊ ἱπῖο αἰ σα Ὑ ὉΥ ἴμ6 ἴδε 

τῃδὶ δ ἴπ6ὸ επὰ οἵ ἴῃς ἱπίεγνίενν ανί ἃ ἰεανεβ ἴῃς σουτῖ ἔογ ροοὰ 

- νηίςῃ σοπιίταάϊςεῖς ἴΠ6 συ ρβεαιεπὶ ἴεποῦ οἵ Ῥοῖη ἀοσυτηεηῖβ. 
ὙΠΕῖα βεαπ5 ἴο Ὀ6 ποίπίηρ ἰεῖς ἐχοαρί ἴο βῦρροβα ψ πᾶνε μέσα 



Χχνὶ ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ 

8ἃ ἰταρτηθηΐ ἔτοιῃ δῃοῖθμου βοῦτοθ. ΤΏ ΟὈνίουβ Ρύτροβε οὗ [ἢς 
ΒίΟΙΥ ἰ5 ἴο Ργθραγα ίοσ Πανὶ ἀ᾽ 5 ἰγεαϊμηθηϊ οἵ [οῃδίῃδη᾽ 5 δοὴ Μειὺ- 

Ὀ44] (Μερμὶοβῃθι ἢ) ἴῃ 2 5.2 δῃὰ ἰξ 15 ροβϑί]ε (μαὶ τῃδϊ βἴογυ δηά 

τηϊθ. οΥΙ ΙΔ} σἰοοαά ἴῃ σοηπεχίοη. [ἰἴ ϑῃουὰ Ὀς6 ποῖεα παῖ ἴῃ 

1Π15 σπαρίαγ ἴῃ 6.6 ἰδ Δὴ δϑϑυπιρίίοη ἴμαΐ ᾿ἴ τννὰβ ποὶ ϑαίε ἕογ Ὠανὶὰ 

ἴο Ὀ6 566η ψι Τοηδίμδῃ, βοσμθίῃϊηρ ΨΏΙΟἢ 5 ποῖ ἰπεϊπηαῖθα ἴῃ 

οἰ ἴΠ ΕΓ οὗ ΟΟζ Βουγοαβ. 

Ηετε, 85 ἴῃ ἴῃς δῃδ γββ οἵ 1-15, 1 σδηποὶ οἰδὶ πὶ Οὐ ΡΊ δ! ΠΥ ἴῃ αἰθοονεγίηρ 

τε ραγαρταρῆβ νοῦ Ὀεϊοπρ ἰορεῖμετ. δε εν οτἰτἴοθ, πονγενογ, μαννα θεθῃ 
ΟὈἸρεὰ ἴο δβϑιιπὶς ἃ ῃυπιῦετ οἱ γαρτηεηΐδγυ ᾿πβεγίϊοηβ ΠΟ ἢ ἀο ποῖ 5εεῖ ἴο 
τὰς ργοῦδῦϊς. [π οἰαἰπιπρ {πᾶὶ ἴῃ6 ὈΟΟΚ ἰ5 τηδάς ἃρ οὗ ἵνο {ΑἸ ]Ὺ σοπίϊπαουβ 

Βιἰβίοτίεβ, 1 ἀο ποῖ τβεᾶῃ ἴο βϑετὶ ἰῃδὶ ἴῆεϑε ἅἃγε ποῖ ἱῃεπιβεῖνεβ σοπηροβίϊε. 

ΤΒετα 18 ἘνεσΥ ργο Δ ὈΙ Π Υ ἴῃ ἕανουγ οὗ {5 Ὀεΐηρ ἴῃε οᾶ86. [ἰ 15 ρεγῃαρϑ 5ι- 

Βείεπι ἔοσ με ργεβεηὶ ἴο 8πονν ἴῃς ἢγβὶ βίαρε οὐ ἴπε οὐἰεἰςδὶ ργοςςβθι ΤΉοτα ἰ5 

εν Ἂμ }Υ τηυοἢ γεῖ ἴο Ὀς ἄοῃε. ϑοῖὴβ σηἷποῦ ἰηϊεγροϊδίίοηβ νν}}} θὲ ἀϊβουθδεὰ 

ἰῃ ἴΠ6 σοτημηθηΐϊδιΥ. 

8 6. Απμαδνεῖς οΥΓ 2 ϑαν»ιμεὶ ἐϊ.--ἀαίυ. 

ΤῊΣ παιγαῖϊνα Πεῖα βῆονβ ἴδιν ἀυρ]οαῖα βεοιίίοηβ δυο 85 "6 

τηθεῖ ἰὴ [6 δδυή!εγ Ὀοοῖ. [ἴ 15 πον ρϑῃθγα! ν σοησεαεδα ἰῃδὶ να 

Βᾶνα ἴῃ 9-2:ὸ ἃ Ὀἱοοῖ οἱ ποπηορβηθουῦβ πιδίῖοῦ ἔγοτῃ δὴ οἱὰ δηά 
ννε]}-ἰπ!οτηηεα βοῦτοα. [ἴ γτεδοῆεβ ἃ ρεγοᾶ ννῃ {πε ἀδβογριοη 
οἵ Ὀανίἀ᾽5 οουτὶ ἰῃ 20 5, Α σ5ἰπηϊαγ ἀσβογίριίοη ἰβ ρίνδῃ ἰὴ 

8.618 Ις ΘΘθ5 Ὠδίυσαὶ ἴο βιρροβε ἰῃδὶ ἴῃ ἴῃς ἰδιίοσ ρίδος τῃ8 
Ρδταρταρὴ νὰβ ἰηϊεηάδα ἴο ξεῖνε ἴῃ6 βᾶπὶθ ρύγροβε ἃ5 ἰῇ ἴδε 

ΘΑ οΓ ; δηά, ἰῃ δεῖ, σμαρίεοσ 8 ἰβ ἃ ςοπῃρεηάϊιπι οἵ Πανὶ 5 γγᾶῦϑ, 

ἀεκιρηεά ἴο ἴα ἴῃς ρίδοθ οὐ (ῃ6 τηοσε Ἔχίθη δα ἢἰβίοσυ ἴῃ 9--20. 

ΟΠδρίειβ 5 ἀπά 7 56εῖῃ ἴο θεϊοηρ ψΠ ἢ 8, ἕογ {Πεὶγ δυῖμοῦ Ἐπὰρμᾶ- 
51Ζ65 ἴῃς τε] ρίουβ ἰάεα5 οὗ [5γ86]᾽5 ὑπ ἀηά οἵ Ὠαν 5 σἰρῃϊβοδῆσα 
ΜΙ ἢ τείδγεηςσα ἴὸ ἴῃε Μεββίδηϊος ορθ. Τῆς ἴοπα οἵ ἴἢ658 σῃδρίεγβ 
σπου] ἀρτες ἢ Θ0., ῬνΏ 116 [ΠΘ΄6 βθοτὴβ ὯῸ ΟὈ]δοιίοη ἴο τηβκίπρ 

9-20 ἃ ρᾶτί οὗ 51. ΟΠαρίοτβ 2-4 ν}}} τ Θη Ὀοϊοηρ ΜΠ ἢ ἴῃς Ἰαίτεσ, 

ὙΠ11Ὲὸ 6 τεργεβθηῖβ τηδίῖεσῦ ὑαϊοηρίηρ ἴο Ὀοϊῃῇ. Αἱ ]δβαϑῖ, ἴξ ἰ5 
ἱπῃροββῖ]ς ἴο βίρροβε εἰἴμεσ ἴο πᾶνε ἰδςκεᾶ δὴ δοσουηὶ οἵ ἴῃε 
ςδρίατε οἵ 7εγυβα θη 50 ἢ 85 ἰ5 ἤθεα ρίνθῃ. 

Τῆς οὐτίουβ ἀρρεηάϊχ, 21--24, οοηίδὶῃηβ ρίεςαβ οἵ ψὶ ἀεἰγ ἀϊβεγεηῖ 

οτρίη. Τῆς ὕνο οδίδυη 65 γτεσουηϊθὰ ἴῃ 21. δηὰ 24 566πὶ ἴο 
Ὀεϊοηρ τἰορείμεγ, ἀηα ἴο ἤανε Ὀδθὴ οὐ ρίηδ!γ σοπεηυουβ. Βεΐνεθη 



ΑΝΆΙΥΘΙ5. ΟΕ 2 ΒΑΜΌΕΙ, 11.-ΧΧΙΝ. Χχν! 

τῇδ ννᾶβ8 ἢτϑι ἰηβεγί θα δὴ οἱἁ οδίαϊοριιε οὗ Ἔχ ρ]οῖ5 δηὰ οἵ ἤδθγοϑϑ, 

21.553 χ)589. ΤῊΪΚ ννὰβ5 ἴῃ [τη τεηΐ δϑιηάθσ ὈγΥ [Π6 ἴνγο Ῥβδί π|5, 
22 δῃὰ 2317. [Ιἴ 15 ροβϑίὉ]6 πὶ βοπηδ οἵ [Π]5 πιδίεσία! Ὀεϊοηρϑ ἴο 
πε ἀοοσυμηξηῖβ δἰγοδαυν βεραγαῖθά, ἀπά [ἤθτῈ 566 ηὶ5 ὯῸ ἱπίθγηδὶ 
τεᾶβοῦ ΨὮΥ Μὰ 5Βῃου!ὰ ποῖ τβᾶκε 21}. δῃηὰ 24 ἃ ρατὶ οἵ ἴῃ ἢ βίουυ 
ἤοῦλ ΜΜηϊοἢ οδηα 9-20. Βυΐ ΠΟΥ͂ ΤΠΘΥ οδῖὴθς ἴο Ὀὲ ἀϊδἰοςαιεὰ 

το ἴῃ τηδίη Ὀοὰγ ἰ5 ἀἰβῆσα!ς ἴο 5ᾶγ. [{ βῃουϊα 6 ποίεα τῃδὶ 

τῆς ψῇο]ε βεοϊίοῃ, 21--24, βερααῖεβ ψῆδί Ὀδϊοηρβ ἰορεῖῃεσ, ἴοσ 

1 Κιηρβ τ ἰ5 ἴῃ6 οτρίπαὶ σοῃμεπυδίίοη οὗ 1 ϑδτῃ. 20. 

ϑρίποζα ἴῃ ἴδε 7γαείαίμς Τ᾽ Ἀεο ορίεο- Ῥολῥ έεις βεῖβ. ἰοσῖ ἢ ἴῃς ΤΠ δοΥΥ {παῖ 4}} 

1ῃς ὈοοΪκ8 ἔγοτῃ δ παβὶβ ἴο Κίπρβ αγτὰ ἴπ6 ψγοῦκ οἵ ἃ β'πρὶε Ὠἰβίογίδπη. ΕΗ ἀοεβ 
ποῖ ἀΐβουβ5 [ῃε ΒοΟΚκ5 οὗ ϑατγλεὶ ἰπ ἀεῖα!, θὰϊ ργοραῦὶν με] πὶ {πε Ὺ (Κα 

18ε Ῥεπίδίευς ῃ) οοπίαϊη ἐταρτηςηίβ οἵ ἀϊβεγεηῖ ἀαῖε8. ΕἸοπαγὰ ϑίπηοπ {κα υγῖβα 

ἀοεβ ποῖ αἴβουβ8 (ες σοτῃροβίιίοη οἵ ἴπε856ὲ Ὁοοῖκβ ἰπ ἀεῖαὶ!, υυϊ 15 οοπίθηϊ ἴο 

αϑβϑεζῖ ἴπαὶ [ἢε ἢἰβίουίοαὶ Ῥοο 5 οὗ ἴπῸὸ ΒΙΌ]6 ἃγε 4}} οογηρὶ δὰ ἔγοπι δῃοϊεῃὶ 
τεοοσάβ ὉΥ γῶν οἵ αὐτί ἀρτηεηῖ. Ης οἰϊεβ8. ἴῃ6 ορίπίοη οὗ ΑὈδυρδηεὶ {παὶ 

ϑ5δηλυς] ἀπὰ Κίηρβ ὑγεγα σοτηρί]εα ὉΥ [εγεπηῖδῃ οαἱϊ οὗ με γεοογὰβ οὗ ϑϑιηῃεὶ, 
Ναίμαη, Οδὰ, ἀπά οἵμευ ργορμεῖβ οσ ρι δὶς ννγίϊετβ ψῇο ᾿νεά Βεΐοτε πὶ. Ηδ 

4|50 αυοῖε8 οἰπεῦ ορίπίοπβ ἴο ἴῃε 88π|6ὲ εἤεοϊ, πὰ γϑιηαγκβ (πὶ ἴῃεγα ἅτε 'π 

18εβα ὈοΟΚ8 βδνεγδὶ ννᾶγβ οἵ βρεακίηρ νν μῖς ἢ οἰδαυν ἀδπιοηϑίγαϊα τῃδὶ ἴῃς Ἰαϑβὲ 
ΤοοἸϊεοιΐοι νν85 ποὶ πιδὰα ὑηι}] ἃ ἰοὴρ (ἰτης δίϊοσ πιοβὶ οἵ ἴμεβε ργορῃεῖβ δδὰ 
Ἰνεὰ.» 

Τῆς ἢτβὶ αἰζεπιρὶ δἱ ἀεί δὰ ἀπαὶγϑββ οἵ [με Βοοῖβ οὗ ϑϑπιυοὶ βθειῃ8 ἴο να 
Ῥδεη πιδᾶβ ὈΥ̓͂ ΕἸ Ποτη, ἱπ νἤοβε [πιτοάἀποιϊίοι ἢ ψε ἢπὰ ἃ σοτηραγίϑοη οὗ ἴπῈ 

τοδίζοσ σοπιπηοῃ ἴο 2 ϑαῖημεὶ δῃηὰ 1 (ῃγοπίοϊεβ. ΤῊΪβ 6 βυρροβοβ ἴο Ὀ6 ἴδκεῃ 
ἔτοσῃ ἃ σοϊζσηοῃ βοῦγος, ἃ σοπῃηρεηαϊΐουβ {6 οἵ Πανά. Ηε ἔτ πετ Ροϊηῖβ ουἱ 

τῃαῖ 1 5. 24 πὰ 26 ἅτε ἀιπρ) ἰοαΐε5, δπὰ ἔπι 161628 Δηὰ 1.}1-32 ἀγα ἱῃσοηβἰβίεπί. 

ΤῊῆε ἰδϑι-τπηεητἰοηεαὰ ρϑγαρταρῇ Πα βιγῖκεβ ουἱ οὗ ἴδε ἵἱεχῖ, οὐ ἴπε ρτουπὰ οἵ [15 

οπϊββδίοη Ὁγ ὅ. Ης ροϊηϊβ ουὖξϊ αἷϑο {μαϊ 1 8. 1-32 δῃὰ 7 δῖε ἰαΐεγ ἴῃδη ἴῃς 
δα)αςσεπῖ πιδζίετ. 

ΕἸςΒΠοτπ᾿ 5 ΠΥροι εϑὶβ οὐ ἃ Ὀτίεῖ 1ξε οἵ ᾿θανί ἃ νυ ςἢ ἔαγηϊβη δα τῆς πιαϊζον 

ςοπιπίοῃ ἴο ϑ8πιι6} δπὰ (ἤγομίο]ε8 νγὰβ ΔΌΪΥ τείαϊε Ὁ ᾿ς Νγεῖϊε ἴθ ἢϊ8 8εὲ- 

ἐγᾶἄρε (11. Ρ. 14 Π.). Ὑδὲ βᾶπιε βῆοϊδγ ξ ρίνεβ ἴῃς δνίάεπος οὐ ςοπιρὶ]αιίοη, 

Βερίπηΐπρ ἢ ἴἢ:6 σοπίγααϊοιίοη Ὀεΐνγεεη 161} 28 αηὰ 1᾽}36. δ᾽ Ἠς δάάβ {Παὶ 
18εβ8ς Ἰαϑῖ ἀγὰ ποῖ οοῃβίβίεηι ἢ 1γ31-40.8. Βοϑ 65 οἴβεγ ἱποοῃβίβιεηςίεβ, ἢ 

Ῥοΐπίβ ουἱ με ἀυρ]!ςαῖα πδίαυτε οὗ 23}9--2428 πὰ 26, τεοορῃίζεβ ἐμαὶ 2 3. 21--24 

ἰβ δΔῃ Δρρεπάϊχ, δπὰ ἐμαὶ {ῃ6 ροεῖϊς βεοϊίοηβ ἃγε ἰηβετί δα ἔγοπι ἃ ὈοοΚ οὗ βοῆρβ. 

5 Εἰοδατά ϑἰπιοη, “ΑΓ, Οὐἰδίεα! ΜΠ σέονν οὐ ἐὰς Οἰά Τεείανεεπί, ἰταπϑϊαῖθα ἱπίο 
ἘΠΕ 15} Ὁγ Η. Ὁ., Ινοπάοπ, 1682; ΡΡ. 4, 22, 62. 

Ἰ Εὐπολέμη ἐπ ας Α116 Τεείανιεπί, Ἐπ Αὐῆαρε, Οδιίηρεη, 1843, 11]. Ρρ. 

464-533. 
1 μἷ8 Ξἐκείέμηρ πὶ ἐς Α1|6 Τερίαντεπι, ΝἸετῖς Αὐῆλρο, Βετη, 1833. 



χχν ἹΝΤΕΟΘΟΟΤΙΟΝ 

Ηε ἀοοβ ποὶ πιᾶακε ἃ (πογουρῇροϊῃρ πῃ γβὶβ, πὰ σοπίοπίβ ἢἰπι86 1 ἩἱΓἢ τεδιϊ- 

ἵῃρ Βευιμοϊάϊ, νἤοβα ννοτὶς ἰ5 πον δηιἰᾳυαῖεά, 

Οταπιθετῦρ ἘΠ ρεπυΐηε οτἰτῖσα] ᾿πϑῖρϊ ο4}}8 δἰ πιίοῃ ἴο [6 τεβθιηϊδηςα 

Ὀεῖναθαδῃ {πε ργαρτηδίίβηι οὗ 1 5. 7 ἀπά (ῃαϊ οἵ (ῃς τγατηθνοσκ οὗ πε Βοοκ οὗ 
7υᾶρε8. Ηε αἶβο γεοορῃίΐζεβ ἰῃδὲ 1 5. δῃά [ἢς Θδυν ρατὶ οἵ 2 5. σοπδίβὲ οὗ ἵννο 

παῖγαῖῖνεβ Ὑγῃ ἢ τοῖαῖα ἴμ 6 86πὶ6 ὄἜνεηΐβ ἰῃ αἀἰβεγεηὶ νναγβ. Ης ἀἰβεπίδηρ!εβ 

1π6 ἵνο ἀοοσυπιεηῖδ, θερίπηϊηρ ἢ 1 5. 9 ἀπὰ [ΟἸ]ονν πα τ επὶ ᾿μγουρ 16, 
Ετοπι τμαῖ ροϊπί οτ, ῃ]5 δῃ αἰ γ515 15 ποῖ 80 βιιοςθβ5[ι], 

Εννα]ὰ ἐ ἀϊνίάε5 ἴῃς Ὠἰδιογίςαὶ ὈθΟκΚ5 [πάρψοβ ἴο 2 Κίηρβ ἀπιοηρ 5ἰχ ἀἰβεγεπὶ 

δυΐῃοτβ. Ηδ βιρροβεβ ἴῃ δι! εϑὶ τηδίθγα]θ ἴο ἤᾶνε ὕεεη βἰαιἰβι σαὶ, Κα 2 5. 

235:39. ἀῃὰ {Πδὲ ἴπε56 ψεγα ἴάκε ἔγοπι ἴδε ῥ :0]1ς τεςοτγὰϑ --- ἰ 8 υπίοτι παῖς 
παῖ πὲ βῃου!α οἷαβ8 ψνἱῃ ἴμθηὶ α (Ὠγ, αα041 ἀπα 121.-5, Ναχῖὶ ἴο (ῃεβε ννᾶ8 ἃ 
παταῖϊνε, πεᾶσ ἴπ6 Ἔνεηῖβ ἷἱπ ροϊηϊ οἵ {ἱπ|6, νυν ἢ σἢ εἰηργασθα βυςἢ βεοϊίοηβ 88 

1 5. 13. 14 διὰ 3036 8), ΤΠΏεη σᾶπμα 8 εχίεπάεα ννοῦκ, ἰῃ6 Ῥγορδείῖςαὶ Βοοὶς 
οἵ Κίηρβ, ἡ Π] ἢ ἰδ (Πε δουγος οὗ ἃ ἰαῦρε ρατὶ οἵ ἴῃς πιαϊετίαὶ ἱπ ϑαπιθεὶ δὰ 

Κίηρβ (ἀονῃ ἴο 2 Κ. 10). Αποίδες υνγίϊεγ, οἵ [685 νἱβογοὺβδ βιγ]6, οονεγεὰ [8 

βϑπλε ρετὶοα ----ἃ Βρδοϊπηθῃ οἵ ἢὶ5 ψοτκ ἰ5 1 ὃ. 5σ-ϑ, ἀῃὰ δποίθογ ἰβ 1 5. 31. 
1μλἴες ἱγταρτηθηῖβ ἰηβογίεα ἱπίο [ῃ6 Ὠἰβίουυ ΔΓ 1 5. 12. 156-17. 24. 26. 28, Τῆς 

νοῦς [5 σοιηρι]εὰ τγᾶ5 Πευϊοτγοποιηίς !}ν εαϊῖει, Ὀτιεἴ ἰηϑεγίομϑβ ἱπαϊςαϊίησ 

186 Ροΐηι οἵ νἱενν οἵ {με εὐϊζογ, ἴκῈ 1 5. 85:1 δηὰ ρμαᾶτγῖβ οἵ 12. ΤῊδ ἢπαὶ 

τεἀδοϊον ᾿ϊνεὰ ἱπ {πε Ἐχιϊε, θὰϊ τῆς οἤδηροβ πιδάάε ὈῪ ἢΐπὶ ἴῃ οὐγ Ὀοοΐκ8 γαγα 
5] 1ρἢϊ, {πε ἰηβετίίοη οὗ 1 5. 2578. θείηρ 1Π6 ΟΥ̓ οπα πιεπιϊοηδα. 

Τῆς δπδιγβὶβ τρδάὰς ΌΥ ϑογαα θυ ἢ δβδίρῃϑ ἰῃε ργεαῖεσ ρατῖ οἵ ἴῃ6 θοοκβ ἴο 

ἔννο νυυϊτεῦβ νν ἢοπὶ ἢς ἀἰβι!πσ5ἢ 65 ἃ5 [ἢ 6 ἰΠοοοταῖῖς δηὰ (ἢς ργορῃεῖὶς παγγαῖοτῦ, 

ἃηα ννὮοπι δε ἰάεηιῆε (88 δἰγεδαὰν τηθηιτοπο 4) ἢ ἴμῈ ἵνὸ δυΐμοῖβ οἵ {πὰ 

Ῥεπίδίευο ἢ ποῦν ρα ΏΘΓΑΙΥ Κποννῃ 85 Ε δπὰ [. Τῆς ἀεῖδὶ]8 οἵ ἢιἰ8. δηαϊγβὶβ 

Βρνενθσ ἀο ποῖ ὑεᾶγ δχαπιϊμαίίοπ, ἃ5. ἢ8 οἴἰδββθεβ ἰορείῃθγ δβοϊϊοῃβ ρδὶρδθὶ]ῦ 
ἱποοηβἰβιεηΐ. 

ΤΙ Ργοῦ]επὶ νγὰϑ ἰδκεῃ ἰπ Παπα δἴγεβῃ ὈὉῪ ΝΕ] Παυβοη. ὃ ΔΝ ρτεαῖ οἴεατ- 

Π688 οἵ νἱβίοῃ ἢε βερδγαίεβ ἴῃς ἵνγὸ πιδίῃ βοῦγοαβ οὗ 1 8., πουρῇ δε ἴβ ποῖ 

ΔἸνΑΥΒ Ῥοϑίτινε οοπςεγηΐηρ ἴῃς ἰπιγίσβοϊθβ οἵ 19 ἃπὰ 20. [ἢ 2 8. ἢε πιδεβ 6. 

9-20 ρᾶτίβ οὗ ἃ ᾿6 οἵ ανία, ννἢη]ε ροϊπιΐϊπρ οαἱ (Π6 νᾶτίουβ εἰ απιθηῖβ Ψῃϊοἢ 
ἃτα Ρυϊ ἰορεῖμογ ἴῃ ἴΠ6 τεδὶ οὔ ἴῃς Βοοκ, Ηἱἰδβ σοποϊυδίοῃ ἰ5 τπαὶ [με Ὀὰὶκ οἵ 

2 5. ἰ5 ἃ Πἰϊξεγαυν απιῖ, ἀπά ἰῃαὶ 1 5. 1462-2 5. 818 15 ἀποῖθεῦ ἢἰτεγατν απΐξ, “ ἴῃ 
ψ Ποῦ ἤονενεῦ ἴΠ6 σοπιίηυουϑ ἰὨγεδα 8 ἰγθηυθηι!}Υ ἰητετγαρίθα Ὁ [ογείβα 

τηδίϊετ. ΤἬδβε ἰδῖογ ἱπβεσίίοπβ ἀγα ἀου 1685 ΒῈρρΙ επηθηῖβ νος δἰίδο {Ππεπὶ- 

5εἶνεβ ἴο ἴπε οἱάδεγ σοπῃεχίοῃ, οὐ ρυΐ ἃ πενν εἰδθογαϊΐοῃ ἴῃ ἴῃς ρίαςε οἵ ἃ 

4 Ανίμσελε Οεεελιελίε ὧθγ Μεϊκριοπειάξεοε ὧδ Απεπ Τερίανιεπῖ, Βατὶη, 1830, 

Ρ. γι Η. 

1 ΟεεΆ, ἀες Ψοδει δεγαεὶ ἃ, Ἰ. ρΡ. 193-244; ΕἼΤ. 1. ΡΌ. 133-168. 
Ζ1π ὲ ΝΜ ειιε 5 Εὐη είμης, Αομϊς Αὐῆδρα, 1860. 
ᾧ 1π δ5 εὐϊίοη οὐἨ ΒΙεα κ᾽’ 8 Ζιπλείμησ, ἴῃ 6 ἰουτίῃ, ρα! 5ῃδὰ ἰπ 183728. ΤῊΪ5 5860- 

το ἰ5 ποῖ οοπίαἰπεὰ ἰπ τὸ Ἰαίεσ δα οπβ οἵ ΒΙΘοκ, θὰ ἰς τερτϊηϊεὰ ἴῃ τῃς ὈοοΚ 

εητεὰ Οο,μβοτιδον ἀξς ἰεχαίεμοῖς μπᾶ ἀδρ ἀξσίογίσελόη Θμελφν, Βετιίη, 1880. 



ΤΗΕ ΤΕΧΤ ΑΝῸ ΝΕΚΘΙΟΝΘ ΧΧΙΧ 

βεπυΐηα ποθεν οὗ ἴῃς οἷάθτ ἀοουπηεηῖ." [πὸ Σ 5. 1-14, ἤπ6}}γ, Βε αηϊτε5 
(τες ρίεοθα ψ Ὡς ἢ θεϊοηρ ἴο ἐδ. ῖ οἴδες Ὀὰϊ ψ Ἐς ἢ πᾶνε ποῖ βρτὰπρ ἔγουι [868 
δᾶτης ροΐηϊ οὗ νίενν ((ὐνε. . 265). 

Βιυάάε " πιαγκβ δῇ δάνδῃοα ὉΥ βῃονηρ μον σοπιρίεῖα ἐδο οὗ ἴῃς ἵννο ἀοου- 

τηθηΐ5 ἴῃ 1 3. 1-4 15 ἴῃ 1185}, Ηδ 5θεπι|5 ἴο ἐεχαρρογαῖε ἤόψενεσ ἴῃ ἀεοϊαγίπρ' 

τηαϊ πείῖμετ σὰπ Ὀς βϑῆονη ἴὸ 6 ἀερεπάεηϊ οἡ (ἢς οἴμεγ. [Ι͂ἢ τῇς βεσοπά Πα] 

οἴ τ 8. Βα Πηάϑ ἴπε σοπιϊπυδίίοη οὗὁὨ {πε βᾶπιε ἴνγο ἢὨϊδῖουίεβ αϊ νυ ἢ σοπβί οτ- 
ΔὈΪ6 Βυρρ᾽ επιεπίαγυ ἰπβεγοπ8, δηὰ ἢς (υἸ ον 5 [ῃ6 ἵνο ἠοοσυπιεπί5 ἀονῃ ἴο 

2 5. 7. ΑΔΒ αἰτεδαγ γεπιδγε, ἢς Ὀεἰΐενεα τΠ6πὶ ἴο θὲ ᾿ επεῖσα] νυ ἴῃς Ρεη- 

ταίευς 8] βουτοεβ Ε' πὰ 1, μανίηρ οοπὶα ἴο [Πϊ5 σοπο]υβίοη ἱἰπάθρεπή θη! οὗ 
Βοβιδάςν Σ᾽ 2 8. 8 Πε βυρροβεβ ἴο ὕε ἃ σοῃιρεπάϊουβ οοηοϊυβίοη ἴο πε βίου 
οἵ Ὀανὶά ἀεδὶσηεὰ ἴο τερίδος 9--2ώ0, ννῃ ϊ ἢ δῃ εὐϊῖοτ βεπϑίτἶϊνε τὸ Πανὶ ἀ᾽5 τερα- 

ταϊϊοη Ἰεῖς οὐυἱ οὗ με Ὠἰδίοτγ, θα νν ἢ ἢ Ομ ας ψ ἢ πλοῦα Ὠδίογιο βεῆβε δἰϊεγιναγαὰβ 
τοϊηβειίεά. ΤῊΐδ βοῃο]αγβ ἰοχίυαὶ δπὰ Ὠίρῇεγ οτἰἰοίβπι ἰ5 ἐπιθοάϊθ ἱπ Πὶ5 

εὐϊίοι οἵ {πε ἰεχῖ ΣΦ ΤῊε βιυάεπὶ νν}}} γοϑ ἢ] σοηνίηςε Πἰπι5ε}  {Πδῖ ἴῃς ἀπδ]γ- 

5:5 ἴῃ (5 ῬΟΟΚ 5 ποῖ αἰνναγβ σογγεοῖ, {παὶ ἴῃ 6 σο]ουτίπρ' 1 Βοπιοιἐτηε58 φεῖδι ὩΥ 
ντοηρ, ἀπὰ [ατίπετ, ἰΠαὶ 5 τεαγιδηρθπιεηὶ οἵ ἴῃε σπαρίοτβ ἴῃ 2 8. σγϑαῖεβ ἃ 

Ροοΐϊκ ννϊοῃ ἴῃ ἰαοϊ πόνοῦ δα δὴγ δδιϊεῦ Ἔχίδίεηςς Βαΐ ἴῃς ννοσκ 15 πονοῖ- 

{πε εβ8. ἱπαἰβρεηβαῦ]α, πὰ ἃ αἰβιϊποῖ δύναμες ἢ δηγιμὶπρ ννῃϊο πὰ Ὀεεη 
ἄοπε Ὀείοτα. 

Κυεηεη (7 ΟΟ.) Τφοπιεβ ἴο βυρδίδητῖα!]!γ (πε σᾶπιε σοποϊ βίο ἢ ΜΜῈ}}- 
Βαυβθεη. Α οατγείι! βἰαϊειηεηὶ οἵ ἰἢ8 Ῥῃεηοσηθηδ ἰ5 σίνεη ὈΥῪ Ὠτίνεσ, 2076. 

ΡΡ. 172-|ἰδ8ς, ΜΝ ΉΠε ἀρτθείηρ ἢ Βυάάς ἰμᾶὶ οπα οἵ ἴ[ῃ6 ἴνγο βουζοθς βῆονβ 
Δῆμ ἢ Εν ἢ6 ροϊηῖδ ουἱ [πε οοπδίἀεγαθ]ε ἀϊβδγεποεβ θείνγεθῃ ἴῃς οἴμοτ 
ἀπὰ 1. Οογα!] ( ρἐρμρ 4) βεεπιβ ἴο δὰ ᾿ἰπ{|6 ἴο 16 τεβα]ῖβ οἵ 5 ργεάε- 
ΟΕβ50 08, 

8. 716 7Ζέχ απα Κογείοης. 

ΑἹΊ εχίϑιϊηρ σορίο5 οἵ ἴπεῈ Ἡδῦτεν ΒΙΌΪ6 ταργοβθηῖ ἃ ϑἰπρὶα 

τεσδηβίοῃ οὗ ἴπ6 ἰοχῖ. Εἰχίγανασδηΐ νίθνβ οἵ τῆς ἱπίεσπιν δηὰ 
Ρεγίεοϊίοη οὐ [ῃ15 [εχ ργαναι θα διηοηρ [εν 8} βομοΐατθ, δηὰ 

ΡΑϑ5ε4 ονϑσ ἱπῖο ἴε Ὁμυσοῦ. Τῆ656 νίθννϑ γ γα [ογηιϊαῖεα ἰπίο 
ἃ ἀορπια ἰῃ δὲ ἰεαδὶ οὔθ ἰηβίδησε; δῃά, ψῇῃ ἔδενν δχοθριίοῃϑ, 

Ῥτοιαβίδηϊ βῆ ατβ νεγα ἀοπλπαῖθα Ὁγ τῃειὴ ἀν ἴο [Π6 ῥγεβεηῖ 

σεηΐυτγ. ΤΠ ἰπίερτν οὗ ἴῃ6 Μαββογθίίο ἴαχὶ ννὰθ πΉ}]]γ α0165- 

φὲς δηελεγ Κίελίεν μπᾶ δαριμεί, τ8οο. 

1 Βυάάεῖ5 ὈσοΟΐκ ννγὰ5 ργεοεάεα Ὀγ ἃ 5ἰυαν βπίςὰ “ 580} 5 Κπίρϑινδῃὶ υπὰ 

Μψεπνεγίαηρ," ΖΑ ΤῊ, 1888. Οοτηί!! ἱτεαϊεά τῇς βᾶπιθ βυιδ]θοὶ ὑπάετγ [Π6 {6 “Εἴη 
ΠΟ 55 ἤοΥ Βοτγίοηῃς ἄρον ἀΐς Ἐπίϑίεμυπρ ἀ65 [ϑγαεὶ. Κἀηϊρίαπι5," ΖΑ Ψ (ΧΩ. 

188ς, ἀπά ἰπ (ῃ6 Αὐπήριδεγρεν δίμάιση, 1887, ἀπὰ ΖΑ ΤῊ, τϑρο. Ηἰ5 ἀϊδουπδίοῃ 
566 πη5 ἴο ἢανα Ὀδεη οἵ πιδιογίαὶ μΠεὶρ ἴο Βυαάάε. 

Σ Ῥατὶ 8 οἱ Ηδυρι'5 580 7. Βαιιπιοτθ, 1894. 



ΧΧΧ ᾿ ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἰοπεα Ὁγ σδρρεῖ, δῃὰ τουρῃν αἰϊδοκοά ὉῪ Μοτίη ; Ὀυΐϊ ἴμδϑ6 ἃσα 

ΟὨΪΥ [Π6 Ἔχοθρίίοης ἱπαΐ ρζονα ἴῃς τὰϊθ. Τῆδ ἵπι6 5βίδίε οἵ ἴῃ8 

ο888 ΜΙ γοίδγεησα ἴο (Π6 ΒοΟΚ5 οἵ ϑαπηιοὶ ἢ85 Ὀεδη τεσορηϊζεά 
ἴοσ δδουῖΐ μα] ἃ σδβηΐυσγ. Τῇε ἴοχί οἵ ἴῃ 686 ὈοοΚβ ἰὴ ἴ[ῃ6 οὐττεηῖ 
Ηδῦτενν γεοθῃβίοῃ 5 τόσα σογγαρὶ τπδη ἴῃς ἰεχὶ οὗἨ Δὴγ οΟἴΠΕῚ ρατί 
οὗ ἴῃε ΟΙΪὰ Τεβίδιηθηΐ, η]655 ἢ θ6 τῇς Βοοκ οἵ ἘζΖοκίεὶ. Ετοῖὰ 

τῶδί 85 Ὀδεη 5 οὗ Ηεῦτγενν Μ95. δηὰ δἀϊίοηβ, ἰὰ νν1}} 6. 566 ῇ 

τπαῖ νατγίαἰίοηβ οὗ ἴῃ686 διηοηρ τΠδπηβοῖνοα ρῖνε {Ππ||6 ἤεὶρ ἴῃ ἴῃς 

ποσκ οὗ ἐπηεπάδιίοη. [ἢ βοπλα ἴδεν ἰῃηβίδησθβ, ποννοσ, ἰῃἢς Μϑ55. 

550" ἃ Ὀεῖίει τοδαϊηρ [ἤδη 15 ἰουηὰ ἴῃ ἴῃς ῥτϊηϊδα σορίθ8. 

ΤΒε ρτεδίευ ρατῖ οἵ {π|8 σοπιπιε πε νν85 ργεραγεὰ οἡ ἴΠπε Ὀαϑβὶβ οἵ Βϑοτ᾿β 

εὐϊίοη ([ρθῖαβ, 1892), νὴ (τεαυὸπὶ τείεγεπος ἴο ἔπε εὐϊτίοηβ οἵ Δ] οηβκὶ, 

1699, ἀπὰ ΜίοΠ δαὶ 5, 1720. [ἢ {πε Ππ8] γεν βίου 1 πᾶνε σαγείι γ ροπε ονοῦ μα 

εὐϊοη οὗ Οἰπβθυτρ (᾿οπάοῃ, 1894). 1 πᾶνε αἰβο ποϊεά {πε νᾶγίουβ γεϑδάϊηρβ 

οἵ Ἠε Βοξβδβὶ 'π "5 γαγίαθ Ζεείίοριες Κγοίογὶς 7ερίαρμεμίΐ, Ῥάττια, 1785. Οἰη8- 
Ὀυγ ρῖνεβ ἃ ἰαῦρε πυπιθεῦ οὗἩἨἁ σοτγγεοίϊΐοῃβ ἰῃ ἢΪ8 τηᾶγρὶπ, ἴα κε Δρρδγ ΠΥ 
ἔτοσῃ ἴδε νεγβίοῃμβ. 1 ἤᾶνε ἱπ πὸ οἂβεὲ ἀερεῃάδ ὑροη ἴῃ εβε, ᾿ἰπουρῇ ἴῃ ἃ (εν 

ἰπβίδῃοεϑ ἴΠΕῪ Πᾶνα ΤΕ τὰν αἰϊεπίϊοι ἴο ἃ τεδάϊηρ γοβε ροβϑὶ ὉΠ ΠΥ δὰ ποῖ 

οοουττγαά ἴο πε. 

Ιη ἴπς ἀρβεηοθ οἵ Ἰἰρῃξϊ ἴτοτιὰ ([ἢῈ Μ55., αὶ τηυβὶ βεοὶς ἴῃς Π6ΙΡ 
οὗ τμε δηοίεηϊ νϑιβίομβ. Απά διθοηρ ἴῃε5ε ἴῃς Οτεεῖκ δαϑι]ν (Δ κ65 
ἴΠ6 ἢἤγβι ρίδοθ, ονίηρ ἴο 115 ἀρ6 δηὰ ἴο ἴῃ ἴδςϊ [ῃδΐ ᾿ξ ἢδα ἃ Ηεῦτενν 
οτρίπαὶ νεσὺ ἀϊβετεηΐ ἔτοτὰ ἴῃς ομθ Κπονῃ ἴο υ5. [γε ἢδὰ ( ἴῃ 
115 δδυ]θϑῖ ἔογπι, τὸ νου] Ὀς δαυϊναϊεηΐ ἴο ἃ Ηδῦτενν σοάοχ οὗ ἴῃς 

βτϑὶ Ὁ τ ϑιίδη σθηΐασγ, ΟΥ ἀνθ οἵ δδι]οῦ ἀαῖθ. []ηίοτιαπαίοὶγ ἴῃ ε 

ΠΟρΡίε5 οὗ (5 ποῦν ἰῇ ΟὟΥΓ ρΡοββθβϑίοῃ δᾶνε βυβεγθα τηδηϊο! ὰ οοτ- 
τυριίοη. ΙΟρίοα!γ, να 5ῃου α νναῖτ ἀη1}} τμεῖγ Δ} 15 ἤᾶνα ὈδΘΏ 
τειηονεα, ἀπά τῆς υὑποοῖταρί οτὶρίπαὶ ἢ45 Ὀδθη ταβοσεά, θοθίοτα 

Ρτοσβεάϊηρ ἴο ἴῃ6 οοτγθοϊίίοη οὔ ἴῃ6 Ηδῦτεν ἰοχί. 

Εογ τῃϊ5 νγαὲ σδηποῖ νγαῖῖ, ἃ5 β: ἢ} ἀπ δαϊτίοη 5 ποῖ ΠΠκεὶγ ἴο ὃ 
ῬυΠ5η δα [ῸΓ ΠΊΔΩΥ γεᾶγβ ἴο σοθθ. ἴΠ{]] ᾿ξ Δρρδδῖ5, νγῈ ΤὭΔΥ ῥτο- 
ν]βί ΠΑ Ϊγ πλάκα 56 οὗ ἴῃ πιχαῖετίαὶ αἴ ἢδηά. νατίουβ δαἀϊπίοηβ οὗ 

( δὲ Κηονῃ ἴο 8, δῃὰ νι ἀπε σάτα [ΠΕ τηᾶὺ ΠΕΡ ἃ5 ἴο ναἷυ- 
ΔΌΪΘ ἱπρτονθιηθηΐβ ἰῇ οὐγ ἴοχί. ΤΏ σΟρΙ65 τηοϑὶ δοσαββιὉ]6 ἴο 5 

ἅτε Ὀαβεά ΜἸ ἃ ρτεδῖεσ οὐ 1685 ἄερτθε οὗ δοσύγαου οἡ ἴμε σεἶε- 

ὑταῖϊθα Ὁοάοθχ Ναϊϊσδηυς (8). Ἐχοαβθίνα οἱαίτηβ ἢᾶνα βοπιε τ πη65 

Ῥεδὴ τηδὰθ ἴογ [5 ΜΆ., 85 (οι ρῃ ἰδ ἰγαπδι τε τῆς οτὶρίηδ) 
ϑερίυδρίηϊ, οΥὁ Ψαῖα ἴδε οτη Ηδχαρίασ ἰηἤπμθησα. ΤἬδβα οἱδὶ 5 



ΤΗΕ ΤΕΧΤ ΑΝῸ ΝΕΚΒΙΟΝΒ χΧχχὶ 

ςσδηηοῖ δα 5υθοίδηταιοα. (Οοάεχ Β. τεργθβθηῖθ ομθ σϑοθηϑβίοῃ οὗ 

τῆς ἰεχὶ οἵ (5, δηά οης τεοδηβίοῃ οηϊγ. Βυΐ ἤἄοπι ἴῃ6 ὨυπῦοΣ 

οἵ Μ55. νῃϊοἢ ἅτε ρϑῃεγα!ν ἰουηα ἀρτεείηρ ἢ 1ἴ, γγα πᾶν σΟη- 
οἰυάε {παῖ 1 τεργεβεηῖβ [ῃδϊ ἴγρ6 νι σοπϑιάθγαῦ]ς Πα] γ. 

Α βεςοῃά ρτοὺρ ἰ5 γτεργεβθηϊθα ὃγ {πε (οάεχ ΑἸεχδηάγηυβ (3). 
Τρμαῖ [ἢ]5 450 τεργεβεηῖβ ἃ γεοθῃβίοηῃ --- [Πα ἰ5, ἃ ἔοστῃ οἵ ἴῃς ἴοχί 

τηοαϊῆεα ὉΥ ἴῃ6 ψόοῦκ οὗ δὴ δάϊῖου --- πηαδὲ δ6 δνϊάθηϊ ἴο Ἔν εσΥ 

τεδάθσ. Εογ, οὔ οοιωρδγίβοη οἵ Α ψ τ} Β, [Ὲ6 ἰὈΥΠΊΕΥ ἰβ βεθῃ ἴο 

ἤανα ὈΕΘῺ 5 ϑιθι}δι ον σογγεοῖθα Ὁγ ἃ ΗΘΌτανν ΘΟΡΥῪ ΓΟβευ Ὁ] ηρ 

τηε οὔς πον οὐττθηῖ. Τυρίοδὶ οὗ ἃ [Πϊτὰ στοὺρ ἰ5 [6 εὐἀϊτίοη οὗ 
Ιλρᾶτὰς (5). ΤῊ αἰδο μᾶς ὕεεῃ ἐγεαυθηιν οοττεοϊεα ὉΥ ἃ 
Ηδῦτενν ΘΟΡΥ ΟΥ ὈΥ̓͂ οηΘ οἵ ἴῃς οἴει ατεοῖκ {τδηϑίδιίοηβ",͵. Βαϊ 
ΜΙ ἰπιοδὲ δαυλὶ ἐγοαυθηου, 115 ΘΟΡΥῪ [ιᾶ5 τεϊαϊηθα τ1ἢ6 δυο ῖ 

τοδάϊηρ δἰοὴρ σψιῖὰ [ἢ 6 σοττθοίίοη. 
ΤῊ ρτεαῖ ἀϊνετρεηοε οὗ ἴΠ656 βενεσδὶ ἴγρθ5 οἵ ἴεχὶ βϑῆονβ ἴΠ6 

ΠοΙρ οχίγ οὗ ἴῃ6 ργοῦϊεπὶ ὑοῦ σοηίγοηϊα ἴἢ6 δαϊοσ οὗ ἴῃς 
ϑορίυάρίηϊ, ΕῸτγ ἴῃς οοττεοῖοσ οὗ ἴῃ6 Ηδῦτον ἰἴ ἰδ ποῖ αυϊῖα 50 

βουίουβ. [{ δἰϊονβ ἢἰπὶ ἴο ἄγριια ἴῃαΐ νῆθγα ἴἢ686. ἴἤγαθ οορὶεβ 
ἄρτεα ΠΥ γαργεβθηΐ ἃ ΝΕΣΥ ΘΑΙΪΥ ἴγρε οὗ ἰεχί. θα ΤΠῸῪ ἄρτεα 
ἴῃ ἃ τεδάϊηρ αἰϊβεγεηι ἔτοπι [ῃδῖ ῥγεβεγνεὰ ἴῃ 3Η, τΠ]5 τεδάϊηρ 
ἄφβεσνεβ ἴο ες οοηδίἀετοα Οἡ [5 τηετῖβ, ἃ5 ἰζ ἰξ ψεσα τῃ6 τεδά- 

ἰῃρ οὗ ἃ νΕΙῪ δποϊεηὶ Ηθῦγαν σορυ. [πίργηδὶ ρυορΑὈ  γ δμουὰ 

ἀεοϊάα Ὀεΐνεθῃ {Πεπὶ. 
γε τὴδυ ρὸ ἰαγίμεγ ἰἤδη (5. μετα οὐγ στεακ σορίθ5 αἰ ο 

διηοηρ {Ππεπηβαῖνεβ, γα ΠΊΔΥ ΔΘΘΌΓΩΘ παῖ ἴῃ6 νατδίίοη 5 δγίβεῃ 

ἴῃ ΟὨ6 οὗ ἴννο νᾶ γ5, --- ΕἸ[Π6Γ (ῃθτα ἢδ5 Ὀδθὴ σοτπιρίίοη οὗ οὔθ ΟΥ 

τῆογα ὉΥ ἴπ6 οτάϊπαγυ δοοϊἀθηῖβ οἵ σσεεῖκ ὑγδηβηγ βϑίοη, οὐ εἶδε μη 

ΟΥ ἴνο ἤανε ὕεεη οοτγεοιεὰ Ὀγ ἃ Ηδεῦτεν σοργ. ΤΠα 5Κ|Π] οὐτῖς 

Μ1 6 40]ς ἴο ἀϊδιϊησυ δῇ ἴῃ6 οα565. Αηὰ ἰῇ ΔηΥ σᾶβϑ6 ἤἢδ ἴὯΔΥ 

σοηβίαογ ἴῃς σϑδαϊηρ πλοϑὶ τειηοῖα ἔγοτι ἴῃ ργεβθηῖ Ηδθῦγονν ἃ5 ἃ 

Ῥοββί]α νατίδπε οἵ (ῃε δυϊοῖνρε. Τὸ δβοδγίαϊῃ ἰδ ψεῖρῃϊ οἵ 

ΡΙΟΌΔΌΙν ἴῃ Θά ἢ ραγίουαῦ ο456 15 ὑπάἀου ες αν 4 ἀε]ϊςδῖο Ὀυ5ὶ- 
655. Βιυϊῖ ἰΐ 5 δοηρ ἴεβϑ6 ᾿ἴπ65 τῃαῖ οὐ οἶδπὶ τισὶ Ῥτοσδαά. 

Ρτεσθαϊηρ σοτηπιεηίδϊοτιβ πᾶνε γογκεα δἱοηρ ἴἢ656 ᾿ἴπε5, ἀηὰ ἢανε 

ΦΊη τῆς ΒοΟΚΒ οἵ ϑδγημεὶ ἰΐ βϑῆονΒ πὸ βρεοίαὶ θην νυ ἢ ἴῃς ἐταρπιεηῖβ. οὗ 
Ααφυΐα, ϑυπιπιδοῦι5, αηὰ ΤὨεοάοιίοη ἴμαὶ ἤᾶνε σοπὶα ἀονῇ ἴο ἃ5. [15 ἀρτεετηεηὶ 

νη τῇς οὐττεηὶ ἰεχὶ οἱ ὦ ἰ8 τεπιασκεὰ Ὁγ Ὦσ. δἀπὰ οἴμειβ, Οἱ, δίοοκπιαγεσ ἴῃ 
ΖΑΤΥ, ΧΙ]. Ρ. 218 



ΧΧΧΙΪ ἹΝΤΕΟΒΘΌΟΤΙΟΝ 

τοδὰβ τυ ὑπάουδιεα ἱπηρτονειηοηίβ ἰῃ ἴῃς ἰεχί. ὙΠαὶγ ἀτρὰ- 
τηθηΐβ δηά σϑϑι}}15 πᾶνε Ὀδεη δἰθης νεῖν σοῃϑίἀεγεά ἰῃ ἴῃς ῥγεβεηῖ 

ψοτΪς. 
Ἡδεχδρίαγ ἀϊδογίεἰςαὶ πλατῖκα πανα ὈΈΘῺ ργεβεῖνεα ἴοσ 5 ἰῇ ΟὨΪΥ ἃ 

ἴεν ἰπβίδησαβ ἰῃ ἴῃ Βοοῖβ οὗ ϑδπιιθὶ, ΤῊΘ βᾶπι8 ἰ5 ἴπ|6 οὔ ἴῃ 6 
τοδαϊηρβ οἵ ἴδε δηςίθηϊς στεαὶς νεγβίοηϑ δι υϊθὰ το Ααυ1]4, ϑγυτα- 

ταδοῆυ5, δηὰ Τμεοάἀοϊίοη. ΕῸΓ ἰἢε86 1 ἢᾶν ἀδερεπάδα οἡ ΕἸεϊά, 

Ἡεχαῤίένγμνι Ογήρεριῆς φμαᾶς διεῤέγειρέ, Τιοπάοῃ, 1875. 

ΤΒα πιοβὲ σοπιρίείς ἀρραγαῖυβ ἔογ (ὅ ἰ5 (πε ψγ6}}-Κποννη εὐϊῖοπ Ὀδραη ὈΥ 

Ἡοΐπιεβ δηὰ σοπιϊπιεὰ Ὀγ Ῥαγβοης (..7}.), Οχίοτα, 1798-1827. ὙΠε Βοοΐϑ( οἵ 

ϑϑπιεῖ (Κίηρ5) ἀγε οοπίαίπεα ἰπ {πε βεοοπὰ νο]υπια οἵ {Πἰ5 ννοτὶς. 1 πᾶνε σοῦ- 

βυϊϊεαὰ ἴξ οα 41} ἀβίους ράβϑαρεβ. Ἐερεαϊεα αἰϊεπηρὶβ ἰο σγτοὺρ ἴμε Μ55, 85 
Ρτεβεπίθα ἴῃ [Πϊ58 νοτκ ἢᾶνα ρίνεῃ ΠΟ σγαβυ 5 ἴῃ ν Π]Οἢ 1 ἢᾶνε σοηῇάεπος, ἃΔπΠ4 1 

μᾶνε (4]]Ίε Ὀδοῖκ ἀροη ἴῃς τα]ὲ ἐογηηυϊαϊε ἃ αῦονε, Μν οἰϊδίίοη οἵ 65, ῃετα- 

ἴοτε, πιυϑὲ θὲ ἰάκεὴ ἴο πηεᾶπῃ οἿΪγ ἴδαι ΑΒ ἄρτες ἰπ ἃ ραγίίςοαϊαγ γεδάϊηρ. 

Τῆε ἰεχὶ οἵ Β ἐβ τερτοάυςδά ἰῃ ϑινεῖε'5 Οὐή 7 ίανιοη η ΟΥ̓δος, Τ. (αταρτίάρςε, 

1887, Ψ1ΠῚ δοπια σοτγεοίίοηβ Ὁ ΝΟβι]ε ἴῃ με ἀρρεμάϊχ ἴο οὶ]. 11. Τῆε νατίδ- 
ἰἴοηβ οὗ Α ὅγὲ φίνεῃ ἱπ ἴῃς τηδγρὶη οἵ ἴῃς βᾶπης εὐϊίοη. Τῆς εὐἀϊίίοη οἵ 

Ιδρατάς (ν Βῖο ἢ ἴῃς εὐϊίοῦ βυρροβεὰ ἴο τεριεβεπὶ ἴῃς τεσεηβίοῃ οὗ [οἶδ ῃ}) 
5 διε, 1 ἐὀγογιερε Ῥίείεγῖς 7 εείαηνεεη Οαηοηπίεογει αν: κίον, απὰ ννὰβ 

Ῥυθ] ἰδμεα ἴῃ Οδιηρεη, 1883. 

Τῆς ἱταηρίιίοῃ οἵ ἴῃε ΒΙΌΪῈ ἰηῖο 1,δτῖη πιδάθ Ὀγ [τοῖα (3) 
845 {π|1|6 ἱπάδρεηάεηϊ ναἰις ἕοσ [π6 σοττγεοιϊίοη οὗ [Π6 ἴθχί. ὙΠὲ 

βἰδηάαγά εὐἀϊίίοη οἵ ἴῃ Ἀοτηδῃ (δίῃοὶῖς ΟΠ αγοὴ ἄοδβ ἱπάεεά ἔτε- 

αυεηιν ἀδρατὶ ἔγοιη ἴῃς τηθδηΐηρ οἵ ἴῃ6 ουὐττεηὶ Ἠδῦγεν. Βαϊ 

ΠΑΤΕΙ͂ Θχαπη παιίοη βῆμονβ [δὶ [Π}]15 15 ἅτι6 ἴο σοηίαπηϊηδίίοη ἔγτοπι 
τε ργεσβαϊηρ [δ[ίη νεγβίοη, ΟΥὁ νϑγβίοῃβ, πιδάθ ἔγοπὶ ασθεῖς ῥτοῖο- 

ἴγρε8. Υπεη 7 οτοπιθβ οὐ πγοσὶς 15 οἰθαγεά ἔτοτῃ (ἢ686 δαπιϊχῖ- 
ὑτε5 ἰΐ 15 ἰουηά ἴο τεργεβδθηῖ ἃ ΘΟΡΥ οἰοβεὶυ σεβεη] ηρ ζῆ. [ἢ 

Ῥτεραγηρ [Π]5 σουλτηθηΐασυ 1 ἤανε εἐχατηϊηθα 3, Ὁγ τηϑδηβ οἵ ἴῃς 

δρρατγαῖυβ ρίνεῃ ἴῃ Ψψετςθ!]οηε᾽ 5 Καγίαε Ζεέδοπές (Άοπιε, 1864), 

Δα Ὦδνε οἰϊεα 85 3, οὐἱγ νῇῃαϊ ἰβ σοηῆττηθβα ὮὈγ δ ςἢ δχδτηϊηδίίοη. 
Τῆε τεδάϊηρϑ οἵ ἴῃς ΟἹ ἀ-1,Αἰη (1) βοπιειίπηθβ ἴἤγονν Πρἢς οἡ 186 

Οστεεῖὶ ἴεχὲ πότ ψῃ]οἢ [ΠΥ τὸ ἀεηνεά. 1 Πᾶνα {Πεγείοσε Ἐχᾶπι- 
ἱπεὰ με “ταρτηθηΐβ σοηίαἰ πο ἴῃ ϑαρδίίοτα δι δἤογενι δεν νη 
2αΐηας Κεγείοησς Απήφμας (1743), πὰ αἶβο ἴοβα ρίνθη Ὀγ Ψ6γ- 

Πα] οηα ἕστο ἴδ πιᾶγρίῃ οὗ ἃ σοάδχ οἵ [,βθο --- Οσάεχ σοίλίεμς 

Ζερίοη εἶς, ᾿ 
Τῆς ϑγτίας νεγϑίοη Κποῦῃ ἃ5 ἴπε Ῥεβϑηϊ ἴα ἢδ5 ἈΡΡΑΓΘΏΓΥ υηάετ- 



ἘΕΙΙΟΘΙΟΟΘ ΙΡΕΑΘ ΟΕ ΤΗ͂Ε ΒΟΟΚΘ ΟΕ ΘΑΜΌΕΙ, χχχὶϊὶ 

ἕοῃε ἃ τενιβίοῃ ὑπάδγ δοοϊ οϑἰδϑοαὶ δαϊμουιῖγ. 115 ἰΘϑΕ ΠΊΟΩΥ ἴο 
ἃ Ἡδερτον οὐ ρῖμαὶ 15 [μογθίοσα ρθη ἴο βυβρίςίοη --- ἰοσ ἴῃ 6 ἰτὰ- 

Ῥοτίδπος οὗ ἴπε Οτεαῖκ ΟἹ Τεβίδιηθης ἴῃ τῃς Οδυγοῦ ἱπβαδησοά 
16 τανίβοσϑ, ἱἢ ποῖ τε {τδῃβαΐοῖβ, οἵ ὥ. Ὑνοτα τἢϊἰς νοτϑίοῃ αἰ- 

ἔετ5 τηδίετι!ν ἕτομη 38. γε οδηποῖ 6 506 ἰμαὶ ἴῃς νατγίατίοη ἰ5 ποῖ 
ἄυς το Οστεεῖς ἰμἤαθησθ. Τῇ αἰ συγ οὗὨ υδίηρ [15 ἰγαῃβδτοη ἴῃ 

οτἰἰοίϑτα οὗ τὴς Ηεῦτεν 15 σημαποδα ὉΥ ἴδε 5ἴδίε οἵ 115 ον ἴαχῖ. 

ΤῊ ΟὨΪΥ ρηπίθα βαϊίίοη ΜΠ ἢ γοδοῦ ἰ5 (Παΐ οὗ 1.56, ψῃϊοἢ ννὰ5 ἃ 

τορτίηϊ οὗ ἴῃ 6 ϑυγίας ρατὶ οἵ ἡ δ]ῖοη᾽ 5 Ροϊγρίοῖς, ψῃιο ἢ ἴῃ 115. τη 

ΨΑ5 ἸΔ Κα ἴτοτῃ ἴῃ Ῥαγὶβ Ροϊγρίοιξζ, γεϑιίηρ ἤηαὴν ΡΟ ἃ 5ἰηρὶα 

ΜΞ. --- οὗ Ἰαᾶῖε ἀδίε δηὰ 5ἰεηάδσ δυϊμοῖγ. Τα εὐϊίοη ρα] ἰ5ῃ δὰ 

δῖ Οτοοῃ δ ἰῃ σοηηδχίοη ψ ἢ ἃ τοπάεγίηρ ἰῃ Μοάδγῃ ϑγτίας αἰ- 
ἔειβ νετῪ 5:10 Ἐ]Ὺ ἔτοτῃ ἰδὲ οἵ 1,ες6, δηά ἰἴ ἰ5 ποῖ γαῖ σοτίαϊη τῃδὲ ἰἴ 

οδῃ Ὀε οΔ]]6ἀ 8δη ἱπάερεηάεδηιϊ νὶῖηθθ8. Ὑηογε 1 αν δά ἀυςεά ἃ 

τεδαϊηρ οὗ 86 1 πιδαῃ ἴῃ εἀϊίοη οἵ [ε6. ἴῃ ἃ ἔενν ἰπβίδῃηςεβ ἴῃ 15 
τα5 ΕἸ ΠΠΟῊΥ 566 Π|5 ἴο ἤᾶνα βοπηε νϑῖιθ." 

Τῆς οἴ ΕΓ ἰταηϑίδιίοη ἡ ϊ ἢ ἤτον 5 ρας ἀροη [πε ἴοχὶ ἴ5 {πε 

1ονιβὴ Ατατηαὶς νετϑίοη Κπόνῃ 85 ἴῃς Τατραπὶ ([7). [ἰ σοπίογπιβ 

ἴῃ σϑῆσσαὶ ἴο ἴῃς ἴγρε οἵ Ηδῦτον οὐττοηὶ ἀηοηρ 5. Βιϊΐ ποῖ ἰη- 

{τεχυσητὶν ᾿ξ σἤοννβ Δῃ ἀρργεμεηϑβίοῃ οἵ ἴπ6 ἰοχὶ ἀϊεγεης ἔγοπι τῃ δὶ 
δπηθοάϊθα ἴῃ τῃ6 Μαββοτεῖίς ρυποίαδιίοη, δηα οσοαβίοηδιϊν ἴὰ 

τάο γ σοττθοῖθ αν ἴῃ6 σοηβοηδηῖβ οὗ [Π6 ἰγδα! 008] σορίε5. 1 
ἢανα οοἸ]αῖθα τη6 δἀϊιίοη οὗ 1 ἀρατάς, ψῃϊοἢ ταργοάσοθς ἴῃς οἱά 

δηά ροοά Οραΐδα Κεμολέπίαπμς, μα Μἰ ἢ γᾶ8. ρα Ὁ] 5 δα ἰπ 1872. 

8 8. Δείρίομς 7ἴδας οὗ 2714 βοοῖξς ο7) ϑανιμεί, 

Ιῃ (ὐτηϊηρ οΟὐγ αἰϊεπίοη ἴο τῆς τεϊϊρίουβ ἰάδαβ Ὄχργεβϑθαὰ ΟΥΣἁ 
᾿πρ] 6 ἃ ἴῃ ἴῃς Βοοῖβ οἵ ϑδηγιεῖ, γα τὲ ἢγβί ᾿πργεβϑε Ὀγ ἴῃ6 

νΑγεῖ οὗ νον ἴῃ αἰβδγθηϊ ραγίβ οἵ ἴῃη6 ψοῦκ. [Ιἢ βοπῆς ρίδσθβ 
ψΞε Βᾶγς ἃ β᾽ϊπιρβε οἵ [ἢ πηοβὲ ρτἰπείτῖνε βίαρα οἵ [βγαβῖβ γε] Πρίοη. 
Απ ἱπϑίδπος οὗ 1͵8 ἰ5 1πε (τϑαϊπηθηῖ οἵ ἐπα. Τεγαρηϊτὴ [1 5: 19). 
γε οσδηποῖ ἀουδί ἰΠ4ϊ [15 νγὰ8 δῃ ἱπῆᾶρε ἰῃ Ὠυτηδη ἔοσγηὶ δηᾶ (παῖ 

ΦΎΠε πεδὰ οἵ ἃ οὐ ἰσΑ] εὐ ποτ οἵ 9 ἰ5 στεαῖ. Βιυϊΐ (ποτα ἰ5 πο Ἔενίάεηος (ῃαΐ ποῖ 

8η εὐϊοη ν"]} ἰπῆιαοπος οὐγ νἱονν οὗ ἴῃς Ἡδεῦτεν ἰοχὶ ἴο ΔΩΥ οοπϑί ἀδγδῦ]ε δχίθηΐ, 

Οη ἴδε εαἀϊίοπβ δηὰ Μϑ5. ἴῃς τεδάδγ πιδὺ σοπϑυϊ ἀπ ἀτίίοβ ὉῪ Βδἢ 5 ἴῃ ΖΑ͂ ΤῊΝ, 
ΙΧ. Ρρ. 1όϊ-2ιο, δηὰ ἴῇς νοϊυπης ὉΥ Βαζῃςβ, 45 “ῤῥαγαίμε Ογίξοως 9 Τἀγοπὶοΐες, 

Οαιπθτίάξε, 1897. 



χχχὶν ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

τ ννὰ5 δὴ οδ]εςῖ οὗ ψοσβῃϊρ. [1 15 τηθης οηδα 85 Ὀείηρ ἰῇ ἴῃ6 ἤουδα 
οὗ ᾿ανὶά, νι Ὧο εἐχρ᾽δηδίίοῃ οὗ 15 σοηῃλίηρ ἴμετα δηάὰ νη μῸ 

Ῥείγαγαὶ οἵ ξυγρτίβαε. γα ἂγα ννατγδηϊβα ἴῃ ἰηξεγπηρ ἴῃαὶ 1ἰ ὰ5 ἃ 

Ῥατὶ οἵ ἴῃ6 ογάϊηασυ ἑασηϊζατα οὗ ἴῃς γα ε ἤουθα. Ὑὴδ δυΐμοῦ 

οἵ τῃε βἴογυ δά πο ἰάβα [πὶ [Π6 86 οἵ 58 ἢ Δῃ ᾿ἰτηᾶρε νν85 σΟῃ ΓΑΤΥ 

ἴο ἴῃ 6 οοτηπιαπα οὗ Υδῆνεῃ, οὐ τ(ἢδι [ἴ νγαϑ ἱποοῃδβιϑίθηϊ ψ ἢ σοτὰ- 

ῬΙεῖα Ἰογαὶν ἴο μία. ΤῊΘ ννοῦϑὲ ΘΠΘΠῚΥ οὗ 54] πθνεσ δοουβεα ἢΐη 

οὗ Ῥεΐηρ δηγιῃίηρ Ὀὰὶ ἃ ἴσα ὑνοσϑῃϊρρεγ οὗ γδῆνεῃ, δηά Πανὶά 5," 

ΜΓ ροβϑίθὶθ, Ἄνεῇ πλοσα ἔγεβ ἔγοπὶ βυϑρίοίοη. ΤῸ υπηάετβίδηά [ἢ 6 

Ῥοϑβίτίοη οὗ ἴπε δυῖποσ νγα τηυβῖ γοηθηθεγ τῃαἱ ἴῃ6 ρτορῆεὶ Ηοϑβεα 
4150 τηθηςτοηβ ἴῃ 6 ΤΕγαρ τι, Ιου Θραοῖδὶ γοτηδικ, 45 σοαχίβι!ηρ 

πὶ (6 ψουϑῃὶρ οὗ αν, Ηοβ. 3". 

Τῆς παγγαῖϊνε γῈ γε σοηϑιἀθγίηρ γι Π5 ἃ5 οὗ Δηοῖ ΕΓ ράϑβαρα, 

ὅδεη. 3112. 88 85 (Εν, ψῆῇεγαε Βδοθ 6] βίεαϊβ τἴη6 Τοσαρηΐμι οὐ ἢεσ 
(αἴμεσ. Ηδτγε αἷθο ἴῃ6 ργεβεηοθα οὗ ἴῃε Τεγαρῆϊπι ἴῃ ἴῃς (ἈΥΩΪΥ 
οὗ Ι5γ86] ρίνθϑ ἴῃ6 διίῃου ἢῸ οἤξησςθς. Ὑεῖ "να οδὴ Παγάϊγ ἀνοϊά 
βϑαίηρ ἴῃαϊ ἢ6 νεῖν πεῖ ἢ ϑβομηθίῃϊηρ οἵ σοηϊειηρί. ὙΠΕΥ 
816 οδιτίεα ΟΗ͂ ὈΥ ἃ ψοπιδῃ, ἀπά ἤδη ΤΠΕΥ πλυβῖ Ὀ6 σοηοθαὶθα 
ἴεν ἃγα ἱρῃουη ] ΟΌ5ΙΥῪ τῆγυβὶ ἀπο ΠΘῚ σατηδὶ 586 α}6 δηᾶ ϑαϊ 

ὑροη. ΤῊϊβ δυΐποσ ἢ85 ἃ τουοἢ οἵ βατοδϑηὶ ἴῃ ἢϊβ ἴοη6, ἔτοῖὴ ΨὨΟἢ 

1ῃε Παυγαῖοσ ἴῃ ϑατηιθὶ ἰ5 ἔτεθ. Ὅῇὴδ βίοτυ οἱ Πανί ἃ δηὰ Μ|ςδαὶ 

τῃογείοσα τερτγεϑθηῖβ δὴ θαυ] εγ βίαρε οἵ (πουρῇϊ ἴΠ4ῃ τῃδὶ οἵ Ε.. 
11 5 ταῖῃ δι βι γι κίης {πὶ [ῃ6 ΟΠ]Ὺ Οἴπεγ τείεγεηοα ἴο ἴῃς Τοτγα- 

ῬΗΐπι ἴῃ ϑδτημθὶ ἰ5. δἵ [ἢ 6 ορροβίξε ρο]ε οἵ τε]ϊρίουϑβ (δουρῆῖ. [Ιπ 
τ ἐδ 5 (ἃ 5. τον ἴῃε Τεγαρῃϊπι τὲ οἴαβϑεα νὴ ἢ ἰἀοΙαῖτγ ἀπ το - 

οταίς ἃ5 δῇ δοομηηδίίοη ἴο ἤν ἢ. 

γ»ὲ 5841} ῬτοθΑὈῪ ποῖ θὲ ὕτοηρ ἴῃ βεείῃρ ἃ βϑυγνῖναὶ οὗ ῥτα- 

Ρτορπεῖίς τε]ϊρίοη ἴῃ τῃ6 δοοουηῖ οἵ {π6 ψίοῃ οἵ Επάογ (1 85. 28). 

ΤῊ πατγαῖϊνα, μοίνενεῖ, ἀοθς ποῖ οἰδηά ἴῃ ἴῃς βᾶπ)Ὲ τα αϊοη ἴοὸ 

115 τηδῖθγὶαὶ ἃ5 ἴῃ ἴῃς οᾶ56 ᾿ι5ῖ σοηπβίἄοτοα. ὍΤῆε δυΐῃου σοηάἀθιηηβ 

ΠΕΟΙΟΙΊΔΠΟΥ (αἱ ᾿εαδὶ ἃ5 Ὲ ὩΟΥ͂ ΓΕ844) δηα πηᾶῖκθβ 541] ἰὴ ἢ]5 
Ῥεϊῖεῦ ἄδυβ ἴο αν οαΐ ΟΗ͂ ἰἴ5 ἀδνοῖεεβ. ἔτοπῃ ἴῃ6 ἰδηά. Βαϊ 

1γουρῃ [ἢ6 5ἴοτυ ψῈ γα δὺϊε ἴο 566 ἴῃ ϑρι τ ἰ5ιῖς ἰά δας ψηϊοἢ 

ΟΠΟΘ Ργανδιϊεὰ ἴῃ ἰσγαθ]. ΤῊΘ ϑρίτὶ5 οἵ ἴῃ ἀεδα ἀγα οἰαβϑθα ψ ἢ 

τη6 ροάβ. ὙΤΏΕΥ ροββε85 βυρεσγῃαηδη Κηονϊεᾶρε. ὙΠΟ οδη ὃς 

ἱπάισεα ὈΥ τοδρίοδὶ τλθδηβ ἴο γενϑαὶ τῃ6 βεοτεῖβ οὗ ἴῃς ἔαΐυτα. 

ΤῊΙ5 νγὰ5 οὔσα τα]ρίοη. τοὶ [ἢ 6 τἰπλ6 οὗ 5δίδῃ ἰἴ νγᾶβ αἰβ: ΠΟ ῚῪ 

Ῥτοβοηδεα. 



ἘΕΙΙΟΘΙΟΘ ΙΡΕΑΒ5 ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΘΑΜΌΕΙ, χχχν 

Ταῦ Ὑδ ΜΕ ἰ5 ἴῃς Οοά οὗ Ι5γδεὶ ἰ5 ἴῃ 6 (ἢ οἵ 411 ραγίβ οἵ τμ8 

ΟΙά Τεβίαταεηι. ἴῃ ἰῆς οἷδες ρᾶ Ρᾶγίβ οἵ οὐγ Ὀοοκ μούγανεσ [15 15 

ἴάκεη ἴῃ [86 ΠΠτΕγ8] βθῆδε τ ς Ἰατίξαϊςείοη ἀοες μοὶ εχιοηὰ Ῥε- 
γοῃὴ τὴς ἸΔληα οἵ 5 Ρεορὶε. ᾿ανί ἃ βᾶγβ ἴῃ εν ἀβθβηϊ ροοά (δα 

(ι 5. 263): ΖΆεγ. λαζε. ἀκίωεα. “πθ. ζογίά. ον μηπίοη τοῖν τάδ 

ἀεγίαρε οὐ Τγαεί, «αγίηφ: Οὐ, τέγυς οἱἠεῦ φοάς " Αρςοογάϊπρ ἴο 

115, ἴπε εχῖϊε 15. ΠῸ Ἰοῦρεγ ἀπάδγ [ῃ6 ῥτοϊεοιίοη οἵ ἢ]5 οὐῃ μοά, 
Ὀυϊ 15 ΟὈ]ρεα ἴο 56εκ ἢεὶρ ἕοτα {π΄ δοάς οἵ ἴδε ἰἸαηὰά ψῆεγε μὲ 

50] ΟυΓη58. ὙὙΏΘΙΘ ἰβ ΠΘΙΘ ὯῸ ἴτᾶσα οἵ ἴῃς ἰδίεσγ σοηνϊοἰίοη (Παὶ 

Υδῆνεῃ ἰ5 ([ἢ6 οηἱγ αοά, δηά ἴμαὶ ἰῃ6 ροάβ οἵ ἴῃε παϊϊοηβ ἃγα 
Ὠδυρῆϊ. 

Βαϊ, 85 ἴῃ {πε σᾶ56 δἰγεδαγν σοηβίδγεά, πε ἀϊνεγβιυ οὗἁὨ νίενν ἴῃ 
αἰϊθετεηὶ ραγῖβ οἵ (6 Βοοκ 5 80 τιδικεά δ5 ἴο Ἵσοηβίίτυ6 σοηΐτγα- 

ἀϊεϊίοη. [Ιη ἴμ6 Ὠουξοσοπογηΐο βθοίίϊοηβ ἴΠθτρ οδὴ Ὧ6 η0 ἀουδι 

1ῃδὶ ἴτε δυῖμοσ Ὧδ5 ἴῃ 6 δχο]υβῖνα νίονν, δοοογάϊηρ ἴο ψῃϊο ἴῃς 

"Ἔσΐβ ΟὔΒΕ ἡλίϊοῃβ ἅγε ΠΟ ̓βοά5.. ΤΗΪδ 15 Τὴ [ΔῈ αἸΒΕΙΠΟΤΙ͂Υ ἀσξεττεὰ 
ἰῇ ομβ ρᾶββδᾶρε (1 8. 12), νη ϊσἢ Πονανεῦ τᾶν Ὅς ἃ ἰαῖα Ἔἐχρϑη- 

βίοη οὗ {με ἰεχί. Τὴ ΨΑΥ ἰβ ργεραγεὰ ίοσ (5 αηϊνογβα]βιῃ ὉΥ 

1η6 δοσουπῖ οἵ Ὠάροῃ Ὀείοσγε ἴπε Αὐκ. Ηδσγε ἴῃε ροά οἵ 18ε 
ῬἈΪΙἰβείπεβ ἰδ ποῖ τορασάβα ἃς. ἃ. βοηθηθεν, Βυϊ Ὠ5. ἰΠ(ο Ποῦ ρονίοσ 
ἢ εη Ὀτουρῃϊ ἰηἴο σοπῆϊοϊ ἢ Ὑδῆν ἢ ἰ5 τηαάς ενϊάθηῖ. 

ΝΟ ξίτεςς οδῃ δὲ ἰαίὰ ἀροη ἐπδ 058 Οἱ ἴῃ6 παῖε ΒΔΑ ἴῃ ὈΓΟΡΕΙ 

ὩΔΙΊ65, ἃ5 ἰζ ὕγονθθ ΟὨΪ (6 Δρρεϊϊ]αίνε δρρ]οδίίοη οὗ τπ6 {1116 

(ον) ἴο αγνεῆ. Νοσ, ἰῃ 1ῃ6 ρῥγεβεηὶ 5ίαϊε οἵ ἴῃε πατγαῖϊνε, 

οδΔῃ ἯῈ ῖρὰξ σΟπο]υβίνεὶν ἴῃαὶ τῃ6 ἐρῃοα υϑεὰ ἰπ σοπδυϊίηρ [Π 6 

οὔᾷοϊα ψγὰ5 δὴ ἰτηᾶρα οἵ Ὑδῆνεῃ. [ἰ ἰ5 ἰὴ ἴῃς τερτγαβεηϊδιοη οὗ 

186 οματδοῖοσ οὗ Ὑδῆνεῃ, [πὶ γα 566 [26 Ῥσιτη ἰνεη688 οὐ [5γ86]᾽5 

τα] ρίοη δἱ τῃἷ5 {ἰπ|6. Ὑδῆνεῃ ἰ5 ἃ (ὐοά ἰηδογυῖδὈ]ε ἰπ Π15. ἀςῖίοπ5 
- ἃ σοά οἵ τηοοάβ νε τηΐρῃϊ δἰπηοβὶ 6 8}} ἢ. Ης ἰηβιϊραῖθβ 548] 
δραϊηϑί Πανὶ ἃ ἔοσ πο γεᾶβοῃ οἵ Μῃϊοἢ 1Π6 Ἰαίτεγ ἰβ σοηβοίουβ. Ὑεῖ 

ὉΥ ΠΑ] ηρ ἴῃς ταρτάποθ οὗ ἃ 5δουίῆςθ, ἴ ἰ5 ργοῦδῦ]ε {Ππδὶ ἢ 6 ΠΊΔΥ 

"ε ρΡἰδοδϊεά δηά ἴῃ [8 ροοά Ὠυπιουγ ὕς τεϑίοσεά. Αἱ ἃ ἰδΐεσ 
πιθ ες ἰηβιϊραῖοβ Πανὶ ἃ ἴο σοπηηλΐ ἃ 51}, ἀρΡρΑγθΉΕΥ ἴῃ οσγάεσ παῖ 

ἢ τλδΥ ῬΌΠΙΒΕ ΠΙηι, 51 ἃ5 6 Ββαγάεηεα [πε ̓ θατίβ οὐ ΕἸ}᾿5 5οῃ8 
ἴῃ ογτάεσ (ῃαϊ με πηρῃϊ ἀδβίγου ἴμετη. 

ὙΔὮ ἢ πᾶν ὈῈ Ρ᾽εαβεά ὉΥ δχίγαογάϊπασυ εογίβ ογ ὉΥ εχίγαοτ- 
αὶ Ἰἀεηΐα]. Εν τῃϊ5 τεάϑοη, 540] δάἄιγθ ἴῃ 6 ῬβορὶἜς ἴο 

αὐδίαϊη ἕτοια ἐοοὰ ἴῃ ψ80]6 ἄν, οοηβάξηιϊ ἴῃ 6 ν}}} Ὀ6 σταηϊεα 

2. 



, 

ΧΧΧΥῚ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἃ νἱοΐοτγ. [{πίοτιυπδῖεὶγ [ἢ βοααεὶ ννὰ5 ποῖ, ἰπ (ἢἰ8 ο456, ἃ ἈΔΡΡΌΥ 

ΟΠ6, Ὀεσδιι56 (ἢ6 ἰηὐαποίίοη νγᾶ5 νϊοἰαῖθά, Βαϊ 1ῃ]5 ἀο65 ποῖ τγᾶκε 

τὴς δα]ατγαιοη 1655 πγεσϊτοτίουβ ἰῃ ἰϊ56} σοηβίἀογθά. 

, Νενεγμε εθθ Ὑδηννε ἢ 15. ἃ τἱρῃίθουβ αοὰ. Ηδ ψδίοῃεβ ονδσ 

οδἢ5 Δη4 νονϑ, ἀηὰ Ῥαῃίβῃε5. {πεῖγ νἱοατίοη. ΤΙΗΐβ. ἰ5 ςὔτ Ιου} ν 

τἰπαρίταϊει ἴῃ τῆ ς458 οι Δι δ το. Θαυ]}Ὲ δα)αγαϊίοι ἰ αηνν- 

(ἰρ]γ νἱοἰαῖεα ὈΥ Ϊοπαίμαη. Ὑδηνθἢ ἰδ ψτοῖῃ δηά ταἤιθεβ ἴὸ 

ΔΌΞΕΙ ΨΏΘΩ ΔΟΡτοδο δά ἰῃ {πε ἃ86 οἵ ἴῃς ογαοΐϊθβ. Ηδ ὑπογΠ ΡῚῪ 

Ροϊηΐβ ουῦῖ ἴῃ6 οἤξηάετν δηά νου] Δρραγθ ΠΥ ἰηϑἰϑὲ ρο ἢϊβ ἀδδῖῃ. 

11 15 βοιῃθίῃϊηρ Θχιγδου Ἰηᾶτὺ [παι [Π6 ΡΘΟρΪΘ ἰῃϊογίαεσα δηα γα ηβοπὶ 

]Τοπαίμαη. Αμοίμει ἰπβίδηος οἱ Ὑδῆννε 5. ν]ηαοαῖίνε Ἰυβιϊοθ 15 
ξἴνεη ἰπ [π6 τηδίτει οὐ με Οἱ δεοηίτεβ. 5γαθ] 8 5 ΨΌΓΩ ἴο 5ρᾶΓ6 
ἴμεπι. Βαϊ δι] ἴῃ Πἰ5 χεραὶ ἰοῦ [στα] Ὀγεακϑ ἴῃ 6 οονεπδηῖ, ΒιΙοοὰ 

τπεγείοσε γεϑῖβ ροη ἢ ΠΊ56} δηὰ Ὡροὴ 4}} ἢϊ5 ἤουβδθ. Ὑδῆνεῃ 

Ὀεσοηλα5 ΠΕ ἀνεηρεγ, δηα ἴῃς Ὀ]οοὰ ἰ5 ρυτρεά ὈΥ ἴῃ ἀεδῖῃ οὗἉ 

βενβὴ ἀδβοθηάδηϊβ οἵ ϑδὺυὶ “ Ὀείογε γαθν ἢ." ὙΗὰβ (45 ἴῃ τῃ6 
οᾶ86 οὗ ΕἸ} ̓ 5 ἤοι56 4150) ἴῃ ἰῃϊαυ 65 οὐ ἴΠ6 ἔδίο.β ἃγῸ νἱϑιϊεὰ 

ἀροῦ ἴπα οὨϊ]άτγεη. 

ΥΑἤν ἢ 15 ἃ ἀοα ΨῃΟ τανθϑαὶς ὨΪπι5 6] Γ ἴο ἢῖ5 ρθορὶθ. Ἐνβεη (8 

ἰηά!νιάυα) (1 'ψουά ΔΡΡΘαγ) ΠΥ 5θεἷς δῇ ὀϊηθη ΠΟΤ ΌΑ504] (Ὠϊηρ5, 
85 αἀἰά Τοπαϊμδη ἔτοπι (ῃ6 ψογάς οἵ ἴῃ6 ῬἢΠδιϊπ68. Βυϊ πλοτα αἰ5- 

κἰηοτγ ἴμῈ αἰνίηα ν»}}} 5 γτενβαὶβά ἴῃ σδγίδίη δρροϊηιϊθα νναγβ8. Οπα 

οἵ τἴμεβε 8 τη6 {90τπ|π| ἀπ ΤΗυπγηλῖπι ΜΉ ΙΟΝ τγα την ἰάθη Πν πῃ 
"1.6 βϑδογαά Ἰοῖ. Τδδ. ογὔδοὶς ρίνθη ὈῪ 16 Ερἢοα ῥτοῦδὈΪν δχ- 
Ῥτεββαα ἰἴβεὶΓ ἴῃ (6 βᾶπια ψγᾶγ. Μοβὶ ἀϊδεποιγ, Ὑδηνθἢ 5068 Κ58 

το (ἀπά τἢτουρἢ}) ἰ5 ϑοπιθίίπηοβ Δρράτο πῃ Βυ[ἀτθαπις,) 
βοιηθιπη65. ἴῃ ψακίπρ [Ὑ]56π5.) Ηδ 56ηάβ [Π6 ϑρίτί: αἷϑο, ψῃ ἢ 

Ρτοάυοεϑ5 εχίγδογάίπαγυ ο τ ΠΤ ΈΠΟΚ. ΝΉΟ ἅτε 5εἰζεά Ὀγ ἴϊ. ΤΕΥ 

ἜΧροηθηος δχαϊϊαιίοη οὐ ἰδοΐηρ 850 παῖ τῆν Ἰοὶῃ ἰπ τεϊρίουβ 

ἄδηοςο5, γανο, [4}}] ἄοννῃ ἰῇ ἃ σαϊαϊθριὶς βἴαῖθ. [Ιἢ ΟἴΠΟῚ οδ565, ἴῃ 6 

δρίτι ἀτίνεβ ἰο ἀεεάϑβ οἵ Βετοῖς σουγαρο, ΟΥ ργαραγοβ ἴῃ6 Αποϊηϊεα 

οὗ Ὑδῆνθἢ ἴοσ ἢἰ5 "νου ἂϑ ἃ του ; δηα δρδίη ἰἴξ ὑγγοάμςθϑ του α 

)εαϊουϑν, πιθδη ἢ οἷν, δηα ἀςθάβ οἵ γθηζυ. 

ΤῊ εχιετιιϊηδιίοη οἵ ἴῃς ἐπειηΐεβ οὐ [5γ86] ἰβ5 ἃ γε]! ρίουβ ἀσῖν, 

ΤΟΣ ΠΟΥ ἅτε [6 ἐπαπιῖεβ οἵ Ὑϑῆνε αἴ5ο. ΤῊ πιοιμοά οἵ ἀβαηρ 
ψ{8 Ἰασυι ἰβ 5εῖ ἔστι ἰπ τῃ6 δοζοιπὶ οὐ 584] δπὰ Απιδΐεῖς. ὝὙῆε 
οὐ] εοῖθ οἵ- δἰίαοκ ἅσα βοϊθηληγ ἀεραϊοαϊοα ἴο Ὑδηπει, 50 1ῃδῖ ἴο 
Ἰεᾶνα ΔΩΥ αἰϊνα 18 ἴο σοπηπηῖ 5ογερε. ἴα οδῃ μαγάν Ὀὲ ὕτοπρ, 



ΓΟΟΜΜΕΝΤΑΞΙΕΘ Χχχνὶϊ 

ἴῃ βυρροϑίηρ [παῖ τῃμεἰτ ἐχιθγιηϊηδίοη νγἃ8 ρ]εαϑίηρ ἴο Ὠΐπη, 85 ἴῃ 8 

“ ἀεδνοίίοη " οὗὨ 5γ86] νγὰ8 ρ]θδϑίηρ ἴο ΟὉμεπιοϑῆ. Τὴ δυΐμοσ οὗ 
115 βεοϊΐοῃ οὗ οὖζ Ὠιβίογῃυ ἰ8 ροβϑεϑϑεα Ὁγ (ἢ ἰάδα οἵ ἴῃ δυΐποσ 

οἵ ΠδυϊθγοῃοΥ --- ἰο ἰδανε ἴῃ δηθη 68 οἵ Ὑδηνεῆ αἰϊνα 15 ϑἰηζι], 

11 5 βοῆς σβίϊεῖ ἴο τπῖηκ τῃδὶ ἢἰδβ ἰΒΊΟΥΥ 15 εγε (86 τεβεοιίοη οὗ 

Ὠἷ5 ἰά 68. 

ΤῊΣ. Ῥγᾶρτηββπ) ΜΏΪΟΩ. βἤμονβ [561 ἰὴ {πε Βοοκ οὗ Τυάρεβ ἰ8 

: οδττὶοα ονοΓ ἰηΐο {ΠΕ ἢγϑι βεοίϊίοη οὗ 1 ̓ϑΑπημεῖ. ΤΗΙΘῚ 5. ἃ ΡἢΪ 050- 

ΡΒΥ οἵ ἮΥ οἱ Πίβίοτγ, δι δοοογάϊηρ, ἴο ΗΝ ἤδη ΙΒΓΔΘΙ ψγὰβ (ΑΙ Πμὰ] ἴὸ Ἵ 
ΥΔΉ ἢ τ νν45 Ῥγοβρεγεα ἀπά κερεὶ ἴῃ 8αίειγ. Ὑνἤθα ἴ ἕοτροι δἰπὶ “5 

ἰξ νγαβ ἀε]νετεά ονὲγ ἴο. ΠΝ Ροννεῖ οὗ [5 ἐμεπιῖςβ. Τῆυβ ἴῃς ΡΠ]]- 

ἸΒΈΠ6 ΟΡΡΓΘβϑίοἢ σΟΠΊ68 Βεσδυβα {πε ΡΘΟρΙΘ μάνα ἰοσβαάκβθὴ δῆ ἢ 

δῃὰ 8ετνεὰ Βδδὶ δηά Αβίατίε. Ὑνἤεη {πεν τερεηῖ δηά 566 τῃοὶγ 

, Γοά, με ἀοἰνετβ τ 6πὶ ὉΥ ἴλ6 πδηα οἵ ϑαιηπαὶ. Α5 δὴ δχργδβϑϑίοῃ 
οὗ Ὀ6]Ι6Γ ἴῃ {μὲ )υβίϊςε οἵ (σοά ἴῃ ἀξαϊηρ ψ ἢ τπ6 ηδιίοῃϑβ, 115 

νίενν ἀεβεσνεβ ἃ}}] τεϑρεοῖ. Τὴδ τηθοῃδηϊοδὶ ΑΥ ἴῃ ΜΉΘ 1ζ 15 

οδιτεἀ ουΐ, Βονενοσ, ρῖνεβ ἃ οπμἝ-ϑἰ δα νίεν οὗ ἴμ88 οουχβα οὗ 

15186]}᾽5 Ὠἰβίοσγ. 

ὃ 9. Ορηιρμδη αγίδο, 

Απιοηρ ἴῃ 6 Εδίμοτβ, ΤΠδοάοχοὶ ρόββαβθεβ σοηβί ἀγα Ὁ]8 δου πΊθη, 

δά ἢἰ5 Θνεσεἥοηός ἐπὶ δίδγος ἄέρενι (Μίρπε, Τότ. 80) Μ}}1 αἰννὰγϑ 
Β6 οἵ ναῖι8. ὙΤδδθ σοπιπιθηῖασΥ οὐ Ρτγοοορίιι5 οἵ (ᾶζᾶ ἴ5 ΠΟῪ 
ΡῬτονβά τὸ πᾶνε Ὀδεῃ πιδίπ]ν ἰάκοὴ τοη Τηθοάοτγει.". Τῆς Ομές- 

ἄσηος Ἡσόγαίεαε ἱπ Ζιόγος Κέρεηι Ὀυϊηϊθα ἴῃ 76 γοπλθ᾿ 5 ΤΟΥ Κ5. ἅΓῈ 

Κηονῃ ἴο Ὀ6 βρυτίουβ. ὙΠΘΥ 816 ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΙΪΥ ἱπιεγεδθηρ ΠΟΊΨΕΝΘΙ 

ἴον {πεῖν ἐπ οάιτηεηὶ οὗ [εν ϑῃ τγααίοῃ. 
Τῆς τρϑηῖθ οἵ τῇς ΒΑΡΌΙηἶςα] σοτηπηεπίαϊοτα Βδϑῃὶ (1588 Κ|), 

ΚΙίπις ἢ! (ΚΑπιοἢ) ἀπὰ [,ονὶ θη (θσϑοη τα ῬοΙΠΑρς ἰ6βο 1655 σοηϑρίου- 

5 ἴῃ 1Πεῖσ ἱτεδιπηθηΐ οὗ τπ6 Βοοῖϑ οἵ ϑαάπηιεὶ ἰῃδη εἰφενῇοσα, 

Ῥεσδυβα οὗ τπεῖὶγ ἀεροεπάδεηοε οἡ ἴῃ ἰγαάϊοπαὶ ἰοχῖ. Βαβι 65 

1656, ψῃο ἢ ἀγα σοηϊαἰηοα ἰη Βαυχίοτ᾽ 5 ἘΔ αὶ ΒΙΌΪ]6, 1 μᾶνα 

φοηϑ θα ΑΡαγῦδηοθὶ ἰῃ 16 οδἀϊίοη οἵ 1686, ἀπά [6 ροτιοης οἵ 

Ταποπιηγ᾽5 Ασα ὶο σΟΠΊ ΠΙΘΠίδσΥ ΡῈ] 56 α Ὁγ Ἡδαγοτάοκεσ (1844). 

Ατποηρ ἴῃ6 Ἐοπιδη (ΠΟ). ἐχροβίζοτθ 1 ΚΠΟΥ͂ ΟὨΪΥ ΟΟγΠΘ] 1.5 

ἃ Ταρίάε, ἰη ἴῃ6 εἀϊτίίοη οὗ Νεηΐες, 1700, ἀπά ἴοβε ψῆο τὰ οἰϊδά 

Ὁγ Ῥοοἱε ἰπ μἷ5 ϑυῃορϑβίβ, οὐ ὉῪ Β οι πι!ά ἰπ 15 σΟΠΙΠΊΘὨΪΆΓΥ. 

4 σῇ Εἰξεηδοίεσ, δγοζοῤέμε νοπ Οαξα, Ετεὶθ. 1807. 



ΧΧΧΥΣ ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

Αἰροηρ ἴῃ6 Ρτοϊεβδίδῃηϊς βοῃοΐδιβ οἵ ἴῃ6 ϑβενεηϊθθηῖῃ σΘηςΥ ἃ 

δίρῇ ρίαςσα τηυδὲ ὕῦ6 δοοογάβα ἴο ϑεραϑίίδη ϑοῃιηϊὰ οὗ ϑιγαβθθυτγρ. 

Ηἰ5 σοπηπηθηίδιν οὐ [86 Βοοκβ οἱ ϑδημδὶ (ἴνγο νοϊυμηεβ, αυδτγίο, 

168), 1689) ἰ5 ἃ πιοηῃυπηθηΐ οὗ 50]14 δηὰ Ἰιυάϊοίουβ Ιεοασγπίηρ. 
Τηε δυῖηοῦ 8ῃαγεβ (ἢ6 ῥτγοὐιάϊος οὐ ἢϊ5 {πῆθ ἴῃ ἕδνουτ οὗ {Π6 

τοοεϊνεά τοχῖ, δηά τπΠ6 ᾿πεοϊορίοδὶ φιυοϑιϊοηβ νὨΙ ἢ ἢς ἀϊδουββεβ δἱ 

Ἰεηρίῃ ἤᾶνα ἴο ἃ5 ἰοϑὶ ἃ ἰᾶσρε ρατΐ οἵ ἰμεὶγ ἰηϊθγεβί, Βαΐ, 80 [ΔΓ 

85 ἴῃε ἰεχῖ οἡ ΜΏΪΟἢ 6 σοιημηθηΐβ 15 ἀποοιτυρῖ, {Π6 δυῖϊῃοτ᾽5 πα ρ- 
ταθηΐ ἰ5 βουηά, δηά τσοὴ ἰμδὶ 15 οὗ ναῖε ἰῇ τοοθηΐ σοηβογνδῖνα 

ΠΟΙ ΘΠ ΑΓΙ65 ἰ8 ἀοηνεὰ ἔτοτλ ἢΐπη. Αἰποὴρ Βείοτπηε ἃ ἴπ6ο- 
Ἰορίδηβ ΟἸεγίουβ (1,6 Ο]εσο) 5 πηυσῇ εϑίεειμεα. Ηἰἴβ8 σοηλ ΘΠ ΔΓΥ 

ΟἹ ϑαιησδὶ ἀρρεάγεα ἰῇ 17ο8. Τῆς οἴξῃ βυρρεϑίῖνε 4πποία πολιός 

οἵ Οτοῖϊαβ ἀγα διθοάϊεα ἱπ ἴμῈ διέ ῤήα Πμδίγαία οἵ Ὠϊβ 1ἰογδῃ 

ορροπεηΐ δῖον. ΟΥ̓ [51 πᾶνε υβεὰ ἴῃς βεοοηά εὐἀϊίοη (1719). 
ΤῊδ αιδϑιίοηβ οὗ ταχίμδὶ οτί ἰοἰδπὶ τ ΙΟἢ ἤᾶνα σοπης ἴο 1ῃ6 ἰγοηῖ 

ἴῃ τϑοεηΐ γεδῦβ ὑγεγα ἢγβί (αἰ γν ἀϊβουββθα Ὁγ Τηεηΐυ5. Ηδ υὑηάεῖ- 

τοοῖ ϑγϑιθμγδιοα!ν ἴο σοττεςΐ ἴῃ6 ἴοχὶ Ὀγ σοπηράτίβοη οὗ ἴῃε δησίθηϊ 

γνειβίοηβ. Ηἰβ σοι ὨΪΑΓΥ ἔογπ5 ρα οἵ ἴῃ6 Αἴ μγχροας::ς Εἶχε- 

φέλδελες Παπαάῤμελ" ὙΤΠΘηϊα5 βοπιθίϊηθ5 ρΡῸ65 ἴοο (47 ἴῃ ἢΪβ 

Ῥταίδσεηος ἔογ ἴῃ στεδάϊηρ οἵ (ὅ, Ὀυὶϊ 158 5Βῃου]ὰ ποῖ παῖε 8 

ἀηάογναα ἢΪ5 στρα] ῬΙΟΠΘΟΥ οσκ. Τὴ ποχὶ δῖερ 5 ἴἌκΚεὴ ὉΥ 

Ὑ ΕἸ] Παυβθῃ ἴῃ ἢἷ5 ΖΖχί ὧδ δίελε δαριμείς (1821). ΤὨε δυϊῃοτ᾿β 

ψ6}}- Κηοννῃ ὈΓ]]ΠἸ Δ ΠΟΥ ἀπα Ὀαϊδησς γα τηδηϊξεβι ἴῃ [ἢ]5 δαιὶν ψοσκ, 

δηὰ 4}} βυσοθεαϊηρ σοτηπηθηϊδίοσβ τα ἱηάεδίεα ἴο ἴ. Τῆς ΟἿΪΥῪ 
οἡΠοίϑια ἴο ὕες πηδάθ ἀροῃ ἰΐ ἰ56 παῖ ἰΐ ἰβ ἢοῖ δἰννᾶγβ 50 ΠΟ] ἜΠΠΥ 

δρρτεοϊαίίνε οἵ 16 ψοτκ δοσοιηρ  ἰϑμθὰ ὃν Τηδηΐυ5. Καὶ! δίοῃβ, 

οὗ τεοθηΐ Ὄχροβίϊοσβ, ἢο]ἀβ οἡ ἴο ἃ σοησδρίίοη οὗ ἴῃς Ηδεῦτεν 

ἰεχὶ ἱπῃεη εὰ το ἴῃς βενθηζθθηῖῃ σδηΐυτγ, δηα ἢ σοτατηθηϊαυῦ 

(Ξεοοῃά εὐϊιίοῃ, 1875) τοία565 ἴο Γεσορηίζα (ἢ6 τηοϑῖ ον ἀδηὶ ρϑίῃβ 
οὗ τεσδηΐῖ βοῃοϊδυϑῃρ. ὙὍΠα ἐχροβικίοη οὗ Ετάτηδηη ἴῃ [δηρε᾽8 

ΜΒιδείιοογξ ἴα δος θβϑι]6 ἴῃ δὴ ΕΠ 5ἢ ἰταηϑίατίοη (1877). ὙΤὨῈ 

δαῖμον οδῃ Βαγα]ν Ὀε βαἰὰ ἴο Ὀε ἰῃ δάναποε οἵ Κεῖ], θυϊ ἢἰ5 Απλετὶ- 

ςδῇ εὐϊῖοτ (Ῥτοίεββθοσ ΤΟΥ) 85 δηποῃδα [ἢ ψοτκ ΨΠ ποῖεβ ἢ] Οἢ 

5Π0Υ ἃ 50 ΠΟ] Αυβ ἢ δογθαβῖ οἵ [Π6 τἰπι65. Τῇδ στοαὶ νοσκ οἵ Βδιι85, 

264 Βιῤέ, ΤΖγαάμείοι Δομυεί (Ῥατὶβ, 1874), οοηϊδί 5 ἴῃ 115 ἢγβι 

4 Τῆς ἤτοι εὐἀϊίοη ψᾶ5 ρυ Ὁ] 5ῃεὰ ἰῃ 1842; ἴῃς δεοοηὰ ἴῃ σϑός; α ἰμϊγά, εὐϊίεὰ ὉΥ 
1,μδῶτ, μ65 7υϑῖ ἀρρεαγεὰ (1898). 



ΟΟΜΜΕΝΤΑΕΙΕΒ ΧΧΧΙΧ 

νοϊυπιδ 4 ἰυοϊὰ ἰτδηϑαιίοη οὗ ἴῃς Ὠἰδίοτίοδὶ Ὀοοκδ, νι ἢ Ὀτίεῖ Ὀὰϊ 

Ἰαπλϊηουβ ἢοῖεβ. Τα (τδηϑίαςοη δηα ποῖθ5 οἵ ΚΙοβιίθγπηδηηῃ γα 

Αἰναγϑ οὐ ρίηδὶ δἀπὰ ἰηρεηίουβ. Ηἰβ τγϑδτιηθηΐ οὗ ἴῃε ἰοχὶ ἰ5. ἔτεα 

ποιὰ Ὀἷαβ δῃὰ οἴη βυρρεβῖίνε. ὙΤὴδ πῃδ)οτὶγ οἵ ἢἰ5 σοη)εοίυγαὶ 

εἸἰηδηάαϊίοηβ, βονγανεσ, πᾶνε ποῖ σομητηδη δα ρεηεγαὶ ἀβϑεηῖ. Ηἰ5 

ΜΟΥΚ ἰ5 ἃ ρατὶ οὗ ἴπε Αμγαρζίαςείεγ Αοηιμεηα», οὗ ϑίγαοκ δηά 

ΖδοκΙοτ, δῃα ννὰ5 ρυ ] ἰ5ῃηε ἃ ἴῃ ι88)η. Βυάάε᾽5 ιελκη μηπα δαηριμεῖ 

(1890) [Πα5 αἰτεδάυν ὕδβεη δἱυάβα ἴο. 11 Ἵσοηϊδϊης να]υδῦ]α ἤοῖα8 

ου ἴῃς ἰεχί. Ὅμα βδαϊίοη οἵ ἴῃ6 ἴοχὶ ἰὴ 5.807. Ὁγν ἴῃς βδῖὴθ 

ΔΙ ΠΟΥ 4150 ἀδβεγνεβ τηθ πιο ἤεΓα ἃ5 ΜῈ]}} ἃ5 διηοηρ ἴῃ ἱπίτοάπο- 

ἴΟΤΥ ΜΟΙ. 
Ιῃ Επρ δὴ τὰ οὐἱγ Πεὶρ ἴο ἴπ6 υπάετβθίδηάίηρ οὗ 115 ρατὶ οὗ 

18 ΒΙ0]ε νι ϊοῃ ἀδβεσνοβ πιδητίοη 15 Ὠγίνοτ᾽5 δΔοζς οπ τἦς Πεόγειν 
Ζεχί 97 τ71ὲ βοοζς οΥ ϑανιμε (1890). Τῆς Ὀοοὶς ἢα5 ἃ νδμα Ὁ ]α 

ἱηϊτοάποιίοη οὐ Ηδῦτενν ραϊδθορτάρῆν, πα ἀἰβουββαβ ἢ ρστεαδὶ 

1] η685 σαυκβίίοηβ οὐ ἰδχίπδ] οὐ ἰοΐϑη. Α5 ἴῃ6 δυιῖῃου σοηἔδθβϑθϑ ἢΐ5 

πεαυθηΐῖ ἀερεηάεξηςσε οἡ ἡ ε! ]μαυβεη, 5801 ἦο ηοὶ ᾿εϑβίίαϊε ἴο ἄνον 

14} 1 Πᾶνε (γεαυθηςυ δάορίθα δὴ δχρ᾽δπαίίοῃ τόσ Ὠίΐτη. 

Ιη δάάϊοῃ ἴο ἴῃ Ὀοοῖκϑ πιεηιϊοηεά, 1 ἢᾶνε Παά σοηϑβίδητ Ὀγ 
τὴς Κιι6}᾽5 ἰγτδηϑιαϊίοη ἴῃ Καμίζβοῃ 5 ψ7ζείδίσε ϑελρ ἐς Αἤεη 

7Ζείαηιεηζο. 1 ᾶνα δχδηνηεα 4]|50 ἃ ὨΌΠΊΌΘΙ οὗ ΡῬγοργδΠ 168, 

αἰδβογίδιοηβ, δηἃ ρδιηρ]εδῖβ, ϑούὴθ οὗ νψῃϊοἢ Ψν}}} Ὀ6 τείετγεα ἴο ἴῃ 

τῃ6 ποῖί65. 
Α ᾿Ι5ῖ οἵ δοῦυγανίδίίοης Ψ1}} θ6 ἰουηά δἱ {π6 βηά οἵ 1ῃ6 νο]απΊα. 
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Α ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΝΥ ΟΝ ΤΗΕ ΒΟΟΚΘ ΟΕ 

ΞΘΑΜΠΕΙ.. 





Α (ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ ΟΝ ΤΗΕ ΒΟΟΚΘ5 ΟΕ 

Ξ5ΘΑΜΠΟΕΙ.. 

---..--. 

τ: ΒΘΑΜΌΕΙ, 1.--Χν. ΤῊΗΕ {ΠΕἘῈ ΟΕ ΒΑΜΌΕΙ, ΠΟΥ͂Ν ΤΟ 

ΤΗΕ ΒΕΙΕΟΤΙΟΝ ΟΕ Β5Α01. 

Α5 ἴῃε ἢπηαὶ] τεάδοϊοτ οἵ ἴῃς Βοοῖκβ τεραγάβα ἱξ, (ῃἰ5. βεοοῃ 

τηᾶκα8 οἠα αἰνίδίοη οἵ ἢὶ5 γοῦκ. Τα Ἰερ!ἰτλαῖα σαὶ οὗ ϑαγηθεὶ 
νὰ5 βιςσδεαάεα ὃγ ἴῃς Ἰερίπηδῖα σαὶ οἵ Ὀανίὰ ; ὅ4] ρἰαγεά Ὀυϊ 

ἃ βυθοτάϊηαις ρατί. ὙΤῇαῖ τἰ8 ψὰ5 ποῖ {π6 πιϊπὰ οὗ οπε οἵ ἢΐβ 
ΒΟΌΓΟΘΒ ἰ5 αν ἀδηΐ ἔγοτῃ ψηδὶ μᾶ5 Ὀδεη 5α!ἃ ἴῃ ἴδ Ιηϊτοἀποιίοῃ 

(38εε ἀῦονε ". χνἱ!). 

Ι. 1-ΤΥ. 15. βαπιπ61᾽5 Ὀἱσῦ δπᾶ 04]]. --- Ηδηηδῇ, ἴῃ 6 “ἢ ]ά- 

1ε55 νψῖε οὗ ΕἸΚαηδῇ, ργίενεβ ονεὲγ ὨῈῚ ργίναιίοη δηᾶὰ ὑγαγβ ἴοσ ἃ 

80ῃ. ΗΕΓ ΡὈΓΆΥΕΙ ἰ8 δΔηβνεγεά, ἀπά ἴῃ δοοογάδησα ψ ἢ ἴῃς νοῦν 

τοδὰδ ἴῃ ὮΘῚ ργΑΥῈῚ 5ῃὴς6 ἀεαϊςαίεβ ΠΕῚ βοὴ ἴο [ἢ 5δινίςα οἵ Ὑδηνῃ. 

Ηξε [5 τμεγείοσε ὑτουρῃϊ ἴο ἴῃς βδποίυδτυ δὲ Θῃ 1] οἢ ἤδη νοὶ ἃ Ὀογ. 
Ηετα 15 θεμανίουγ 15 ἰη τπαγκεά Ἴοοηίταβι ἴο τῃδὶ οὗ ἴῃ Πογθ ἴα τῪ 

Ῥτίβϑβίβ, [ῆ6. βοηβ οἵ ΕἸ. ὙνΏΠΕ γεὶ ἃ ἰδα (45 ἴξ νου] 5661} ἢ 
Ὀεσοπη68 ἃ ρσορῃεὶ ὈΥ ἴπε αϊνίηθ ο4]}, ἀηὰ (ἢς ἤτβι τενεδίοῃ 

ΜΏΙΟΒ Πα τεοεῖνοϑ ἰ5 ἃ ἀδημπηοίαιίοη οὗ Ῥυπίϑηπηθηΐ οἡ ΕΠῚ ἔοσ ἢϊ5 

ἰπάυσεηος οὗ ἢΐβ βϑοῆ8. ΤῊΪϊβ τενεϊδίϊοη ἰ5 [οἸ]ονεὰ Ὀγ οἴθοῖβ, 

ΜΠΊΟἢ Θϑιδ Ὁ] 158} ϑάτηι 6} 5 τερυϊδιοη 8ἃ5 ἃ ργορῃεὶ τῃγουρθουῖ 

15τδεὶ. 
Τῆς ρίεςε Ὀερίηβ {κὸ της βίοτιθβ ἀρρεηαβά ἴο [ἢ 6 ἢἰβίοσυ οὗ (ἢ8 

7υάρεπβ, [14. 17} τοὶ (εἴ, 132. ΤΒε ρΐδος ἴὸ ψῃϊοῃ ἰξ ἱπίγοάποαβ 
5 ἰ5 ΘΏΠΟΙ, ἤεγε μα ἤπὰ τμ6 Ατ οἵ ἀοἀ ὑπάετ ἴῃς ριδγάϊδηϑῃ 0 
οὗ ΕἸ; δπὰ ἢϊ5 ἔδιηῖϊγ, ἀηὰ ψογα ἴΠεστα 15. ἃ τδπλρ]ς ἴοσ ἴ. ΤΠ 

ἔἰπη ἰ8 ποῖ ἔδσ ἔγοτῃ ἴῃδὶ σοτηπιετηογαίεα Ὀγ ἴῃ 5[ΟΥΎ οἵ ϑϑιηβοι, 
85 ἴῃς ΡΠ] βεηῈ5. ἀγα τε Ῥσοιηίηεηϊ δηθηλεβ οὗ 1[5σγᾶθ]. ΡῬγΟΌΔΟΙΥ 
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4 τ ΒΑΜΌΕΙ, 

τῆς δυῖδοσ οἵ [6 Βοοκ οὗ Τυἄρεβ παά ἴῃ τηϊηα [ἢ βἴοτυ οὗ ΕἸΪ οσ 

οὗ ϑαπιιθὶ, οσ ἐνθη οἵ 841}, ἤθη μὲ ογεάϊεαὰ ϑαίηβθοι ψἱτἢ ΟὨΪῪ 

τῃ6 Ὀερίπηΐηρ οἵ ἀε)ίνεγταπος ([ἀ. 125). ϑ}ΠῸὴ ἀρρεαῖβ 85 ἴμ6 

βδῃοίθατυ οὗ 5γ86] ἰῃ ἴῃς Βοοκ οὗ [οβῃιᾶ ἴῃ δἱ ἰεδϑὶ οὴβ ραϑβᾶβε 

δου ρεα τὸ ΤΕ (1859) 45 νι Ὲ]}} ἂ5 ἰὴ οἴπεῖβ οὗ ἰαίθσ ἄδιβ, 4150 ἴῃ 
, 74. 1881 ἴῃ δὴ ἰηδεπίοη ψῇϊςἢ ἰ5 οἰδβϑθὰ ἢ Ε. ΤΠ ῥτγοτηίΐμθποα 
δίνεῃ ἴο [ῃ]5 ϑαποίυδγυ ἴῃ ΟὟΤΓ ργαϑβηΐ δοοοιηΐ τᾶ κα5 ἱξ ρσοῦδθ ]8 

ἴπδι [Π6 νατίουβ ἀοουτηξηῖβ ἀγα ἴῃ ΒοπῈ ψΑΥῪ σοπηροίαά. 

Ουζγ δοσοιηῖΐῖ, Ὠούγενοσ, ἰ5 ποῖ ἃ υηἱϊὶ.0 [1 45 τϑοοϊνθα αδἱ ᾿ἰθαϑί 

ΟἿδ ᾿ῃηβουτοη ἔγοπλ 8ἢ δχί γα ου5 βοῦγοα ἰῃ ἴῃς ϑοὴρ οἵ Ηδηηδῆ. 

Αμραΐη, ἴῃς ναγηίηρ οἵ ΕἸΣ Ὁγ δῇ δῃηοηγιηοιβ τηδῇ οἵ σοὰ (257-55 

ὉΠΡΙΕΑβδηΓν ἀπ ρ]οαΐεβ (Π6 τλεϑϑᾶρε τανε] ἴοὸ ϑαγιμοὶ ἴῃ {6 

πεχῖ ομαρίεσ. Οηδ οἵ ἴῃ 6 ἴνο ἰ5 βιιρεσῆήυουβ. Αραίηβι ἴῃς ορίπίοῃ 

οὗ πιοϑὶῖ οὐ το οἢ 8665 ἴῃ 257. 895 4 Ὀαγοίδοδα ἰηβδεγίίοη,  δᾶνα 

Εἶἴνδῃ τϑάβοῦβ αῦονε ([ηἰτοάποιίοῃ, Ὁ. χίχ (.) ἔογ βυρροπίηρ {παῖ ἷἰξ 

ΑΒ ΔΙΤΕΔΑῪ ἃ ρατί οὗ ἴῃς δοσουηὶ οἵ ΕἸ15 δ0ὸη58 ψῃΟἢ ἴῃ6 δαῖθοῦ 

υδεα ἴῃ ντΐηρ ἴῃς Πα οὗἩ ϑαάτααεὶ. 

Τῆδῖ πε δαυ]ϊεγ ρατί οὗ 1 58π|. ργορευῖγ θεϊοηρβ ἰῃ ἴῃς ρετίοὰ οἵ τπε Τυὰρε8 
μᾶ5 οἴϊεπ θεεπ ροϊπίεά ουἱ. Ὑμαῖ ἴπεγε νγὰ8 ἐνεῦ ἃ βεραγαῖο Ῥοοῖ οἵ [άρεβ 
ὙΠΙΘἢ ἱποϊυάεα 1 ὅ8πι. 1-12 σδηποῖ θὲ Τςετίδίη]ν δϑβοτιεά, γαῖ" οἷαὶπὶβ {παὶ 

]4. 1718 19-21 ἀπά 1 ὅδ8πι. 1-38 ἀγὲ ἔγοπι ἴῃ6 βᾶπ|6 βουγος. ἘΒυΐ πὸ οπα 
Β6ΕΠῚΒ ἴο Πᾶνα (οἰοννε Πἰπὶ ἴῃ 1Π|8, ἀηὰ ἴ[Π6 οπμαγδοῖοσ οὗ τῆς ἀοσυμπηεηίβ 5 

αυϊξε ἀἰβδί πι]ατ. ΙΓ [Π6 αββευιίοπ μὰ ὕεεη Ἰἰπιϊεὰ ἴο 71. 17 18 δπὰ 1 ϑδπ). 

-6, τιογ οουϊὰ θὲ 86ἰά ἴῃ ἰἰ8 ἰαάνουτ. γαῖ αἷδβο ροϊπίβ ουά ἵπαΐ με βρεθςῃ 
οἵ ϑαπιαεῖ ἴῃ 1 54πὶ. 12 τηᾶγκ8 [ἴῃς οἷοβε οἵ (Πε ρεγίοά οἵ με Τά ρεβ, 85 [υβῃ δ᾽ Β 

ἔδτενεῖ! δἀάγαβθ πλᾶτῖκβ [Πε οἷοβε οἵ ἴῃς ρετίοα οἵ οφοπηχεβδῖ, Τὸ τΠΐβ Κυασποη ἢ 
8445 {πε οὈνίουβ ἀγριπιεπε μαι θοῖἢ ΕἸ ἀπὰ ϑαπιυεὶ ἄγε οδ]]εὰ Γᾶ ρεβ, 1 54πι. 
418 5 }. Ρε Ἰδίζοσ ράββαρθ, βονγενεῦ, 0865 ἴῃς ἴεσπῃ ἡμεΐρε ἴῃ ἃ αἰβεγεης βεπβὲ 
ἴτοπι (Πδὲ νυ μίο ἢ ἴδ Πδ5 ἴπ ἴῃς Βοοκ οἵ [υάρεβ. Ὑμαὶ δὲ βοῖπὲ {εἰπιῈ ΕἸ; νγδβ 
οουπίοα ἀπποηρ μα Τυάρεβ οἵ βγϑο] 8. ροββίῃ]β. Βαϊ ἴξ βεεπηβ ἱπιροβϑίϊς ἴο δὶ 

Βοῖἢ Πἰπὶ ἀπὰ ϑδηνααὶ ἱπίο (ῃς βοβεπιθ οἵ ἴῃς δυΐμοτ οὗ ἴπε ργεβεηῖ Βοοῖς οὗ 

7υάρεβ. Αἴ τμε βαπὶς {πιὸ ἴξ τηυβὶ θς δάπιϊτῖεα ἐμαὶ τς Ροΐπὶ οὗ νίενν οἵ ἴῃ 
δυΐμον οὗ 1 54π|. 7517 τυλβ νΕΥῪ βἰ πιῖϊαῦ ἴο αιἷ5. ἢ 

1-18. ΗδΙΠΔἢ 8 ὈΓΑΥ͂ΘΣ. --- ΤῊΣ 510 ΥῪ ἱπίτοάιιςεβ ἃ5 αἴ ὁπσδ ἴο 
1ῃ6 ῬΠΉΟΙΡΑΙ ομαγαοίοιβ : Ζάεγε τῦας α για 97 116 Καρνιαϊλίϊες, ὦ 

5 σεελ. 88. Ῥ. οϑ. 1 πανς ποῖ βεϑῃ ἴῃς αἰβϑεσίδιίοη 2 Ἂ 7 νερίο δἰϊονεμεὶ ἴὸ 
ΨΜΪΟἢ Πα ταίετβ. 

1 47 003,1. Ῥ. 337. 
ΟΕ Βυ,, Ψ.5. Ρ. 2οσ, ΚΙ. ΟἿ. 11. Ρρ. 29-32. 
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Ζωῤλίίε 97 146 δὲ εομπένν ο΄ Εῤλγαῖνι τυλοσό παριδ τὐας Εἠζαπαλ]) 
οὗ, 5ἰγλϊατ ορεπίηρβ, [4. 13", τ 5. ο. ὙΠοτγε ἢὰ5. ροββι ΟΪΥ Ὀδδῃ 

σοηῆαϊίοη ἴῃ [ῃ6 ἀδβοσριίίοη. ὙΤμαῖ ἢ6 νγὰ8 ἃ απσιαίλη πουἹὰ 
Ῥε δπουρὴ το ἱπάϊςαϊε (αἴ ἢ6 ψ85 φγ 26 δὴ εοιη οὗ ῤλγαΐνε, 

νίίθουῖ ἴῃς δαἀἀϊοη οὗ ἴθοβα νογάβ. Βδιηδῇ ἰβ ἃ σοπηηιοῃ ΟἹὰ 
Γεβίδιηθηϊ πδπλθ, ἀεβιρηδίίηρ αἱ ἰδαβὶ εἰρη αἰ δγεηὶ ρίαςεθ. Εουγ 

Ἰοσδ "165 παν θθεη ἰἀεπεβεὰ νι τ[μ6 Ἀδιηδῃ οἵ ΕἸΚαπδὴ δηὰ 

ϑαηιθ]. ΤἬαβ6 ἀῖὰ 8617} Αἰΐρια τὨϊγίθθη τ] 65 ποσίῃοδϑί οὗ 1γάάα, 

Κα» αλλ πἴλα ται ]ε5. που οἵ [6γυβαίθηι, 2 2γ- στε ἴουγ ταὶ ϊθ5 

ΠΘΔΓΕΓ παῖ οἰἴγ, δηά Λικόν ϑανιτοῖέ αουϊ ουγ πλ}]65 πουίῃεϑδιὶ οὗ 

ἴ-. Ὑὴδ ἢγβὶ οὔ ἴμεβα βθθῃὴ5 ἴοο Ὥθᾶγ ἴῃ ΡὨ]] δτης τεστοσυ, ἴῃς 

1αϑὲ ἵνο ᾶἀζὲ ἰῇ Βεη)͵απηη. Τῇ ΒΙὈ]Ϊ 4] ἀδῖα ἀγα ποῖ βιιβῆηοϊεης ἴὸ 

ἀεοίάς τς αιεβιίίοη ἢ σεογίαϊηΐγ, Ὀὰϊ Ὧν ον τηϊη ἰῃο] η65 ἴο 

Κανι Αἠὔαλ 85 Ἀανίῃρ ἴῃ6 ῬγοραὈ}  γ οἡ 115 546. Ζωδὰ οσουγβ 

δραϊῃ 85 ἴῃ 6 ἤδη οὗ (ἢ αἰδίτίοϊ ἰὴ ψ Ὠοἢ 540} ἤη45 τῃ 6 ἤοπλα οὗ 
ϑϑηλμεὶ, ο. ὙῊΘ ραηθδΙορΎ ρίνεῃ βεεηβ ἴο ἰδᾶνα πὸ ἀουδιὶ {πᾶὶ 

ΕἸΚαπδῃ ψγὰ5 δὴ ΕἸΡὨτγαϊτηϊϊα Ὀγ ὈΪοοα. --- 2. Α58. ἴῃ βοηβ οΟἵΠΕΓ 
(8565 ὙἬΏΘΙΘ ἃ τηδὴ ἢδα ἴνοὸ ψῖνθϑ, ΒΌΥΤΟν Μὰ5 σαυδαά Ὀγ [μ6 δεῖ 
ἴῃαϊ οηε νγὰ5 ὈΪεββαα ν τ ἢ σὨΣ]άγθη, ἢ ]]6 [6 οἵπεσ ἀσα πο ἐλτ --τ 

80 Μὰ βῃουϊα τοδά ἤδγε ψ ἢ (6. 85η6 που ἢοΐ πᾶνε ρτίενεά, 
μὰ 5η6 μδά δνθὴ οπβ. Τῇαε οαβ86ὲ οἵ Ἐδοβεὶ Ὀείογε [6 Ὀἰπιῃ οὗ 
]οβερὴ Μ1] οσσὰγ ἴο Ἔνεσν οὔθ. Τῇ παῖς “ἠαηπαλ σοττεβροπαᾶβ 
ῖο ἴῃς ΕἸΠρ] ἰδ πάη σγαξέ, δὰ δ ηίηπαλ τοθδῃβ Οογαον αν, 

- 3. ΕἸκαηδῇ μϑϑα “0 ρο μΡ γέαν ὁγ γέεα» ἰο τυογελί απαὶ το ταὐγί- 

ες '΄το γαλτευεὴ ϑεῤαοίλ ἐπ ϑλιολ] τὴς ἰηβε απο οὗ {πε ῥ᾽] ρτίπιαρα 

15 Δρράγθῃςν 85 οἷά 85 ἴῃς εὌχἰβίεηοε οἵ 5ῃΠηε85. Τῇᾶὶ ΕἸΚδηδῃ 

ΜΕ με ὦ γέ 7, ϑεετὴβ ἴο ροϊηϊ ἴο ἃ {πὸ ψῇεη (ἢ 6 ἴἤγεε γεαιν 
[ἐϑεϊνα!5 νγεῦα ποῖ γεῖ τεραγάεα 85 οἰ) ραΐοσυ. Τῆς ἀϊνίης ἤδῆλς 
γαλευελ «εδαοζά οσουτβ ἴῃ ϑαπηλθὶ δἰθνθὴ {ἰτπηεβ, δηα 41} βθεῖη ἴο 

Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃ ἰαῖογ βίγαϊα οἵ τῇ6ς. Ὀοοκ. Τὴ πηεδηΐϊηρ οἵ ἴΠ6 πᾶπια 

ἢ45 Ὀ6θῃ τηποῇ ἀϊδουδθαα. ΤῸ οὔγ σοησερίίϊοη Ὑαῃννεἢ ἰδ Δρρσορτί- 

δῖἴεὶγ οα]] θα στοαὶ οὐ 1ἀε ἠσείς οὗ λεαύεη, ἀπά εγϑιδηάϊηρ ὉΥ ἰπε ἦσοῖς 

οἰἴμοτ τῃ6 δίατβ οὐ ἴῃ δηρεὶβ. Βαυῖΐ ἴο [ἢ 6 δα εγ [Πουρηϊ οὗἁ [5γδ86], 

186 δηρεὶβ ψεγα ἀηκηοόνῃ. Οἷα 97 ἐδ αγνπές οὐ 7» γαεἰ 15 ἰδλνουτεά 

Όγ (ἢς ἴδοι [η΄ ΠΊΝΩΝ ἀοε5 ἀεβίρῃαῖϊε {Π 656 ΔΓΤΩΪ65 ἴῃ ΤΊΔΩΥ Ρ85- 

5ᾶρ65 (Εχ. 7' 1217 Ναμι. τ, 81.). [ἴ 5ῃου]α Ὀὲ ποϊεά, Βονενεσ, ἴμαῖ 
Απηοβ, ἴῃ6 δδι]δϑὶ τεσ ἴο ψῃοπὶ γα οδη ἴζάσα ἴἢ6 Δρρεϊ]ϊαϊίοη, 

Β6Θ6Π15 ἴ0 ἢᾶνα Ὀ6θη δβρθοίδ!ν ἰτηρταββεὰ Ὁγ {με δος ἰμαὶ Ὑδην ἢ 



6 : ΒΑΜΌΕΙ, 

565 ἴῃ ἀτΙχΪ65 οὗ [ῃε Πεδίμεη ἴοσ ἴῃ6 δαοσοιῃρ ἰϑῃπιθηΐ οὗ Ηἰβ δῃ 5, 

Αἴῃ. 3126 ,}5 κ Ἣς ἰ5 (δεγθίοτε (οά οἵ τῃε παίίοῃβ, ηοΐ οὗ 
156] δἱοῃθ. οδδἀδμά ἰ5 ἴηὴ6 τηοάδσῃ «δείψμη, δῃηὰ 115 δἰϊαδίίοη ἰ5 

ἀεβο θεά ἴῃ ]ἀ. 213 85 πογίὰ 97 βείλεί, ἐαςί Γ᾽ τὰς γοαά τυλίελ 

ξοες μ ,)χ͵ονι Βείλεί ἵρ δλεεΐεηι. ὙὭΘΓΘ νγᾶ5 ἃ ὙθδῪ [δϑεῖναὶ {Π6 γα 

ἴῃ τὰς πηθ οὔτἢε [υά ρ65, 4. 2155, Ιῃ ογάεσ ἴο δὴ υπάετβίδηἀίηρ οὗ 
νΠδῖ [Ὁ]]ονν5, {πε πατταῖου δαᾶς : 4πε ἘΞ ἠ ἀπά ἀΐς πύο σοης, Ποῤλπὲ 

απαᾶ μίπελας, τυέγε ἡάεγε ῥγίεσις 19 Υαλισελ ἴῃ ἰεχὶ ἴ5 [Παϊ οἵ (. 

1. ὈΣΩΠ Ὁ] ΤΏε ρῥοϊπίίπρ πιᾶκαβ ἴπ6 παᾶπια οὗ ἴμε ρίδος Αἰαμιαίλαίνι. 
ΤῊϊ5 πᾶπιὰ ({Ππαϊ ἰ5, [6 ἀν) ἔογπι, ἰαῖεγ 4γέγιαίλαεα) ἀοεβ ποὶ ἀρρεᾶγ εἶβε- 

ψ Βεγε ἴῃ ἴῃς ΟἹὰ Τεβίασηεηῖ, Ρυϊ ἐνεπ ἴῃ [15 βᾶτηςε δοοουπὶ (ν.19) ἰ5 ρίνθη 88 
ἃ 5'ηρυϊατ. 'ῆε., 7.8.5.» Ρ- 35, [πετγείογε ΒΌρροβεβ δὴ αἰϊειηρὶ πιδάς ἰπ (μΐ5 

ἰπβίδπος ἴο βυϊβιϊταϊε ἃ ποτε πηοάδγῃ ἴογπι ίος ἴπε οἹάετγ, ψῃίςῃ, μονενογ, ἀϊὰ 

ποῖ ἐχίεπά θεγοηά [ΕΪ5β βίῃ ρ]ε οσᾶβε. [11 56 6ΠῚ5 5ἰπιρῖεγ ἢ ΚΙ]. ἴο ροΐμὶ ὈλΟσ, 

ἴον ΜΗΐΟΝ ΜῈ ΠΊΔΥ οἷϊα ΠΩΣ τ (τ, 2757, ---- Ὁ) Ὶ; ὈΟ Δ] 8. ργαπιηπηδϊ 8}}ν 

ἱπηροβϑίθῖε. Εογ με βεοοπὰ ψογτὰ γε αᾶνε Σειφά (58, νυν οι ἱπάϊςαϊεβ βυβῖ- 

οἰεπεὶν παῖ {πε Ὁ μ88 σόα ἔγομι ἴῃς (ο]]ονίηρ ννογά. Ὅ βεεπὶβ ἴο ἔεεὶ (ἢς 

ἀϊβῆσυμεγ ἰπ ἴῃς τεοεϊνεά εχ, ἔογ ἰδ τεπάευβ ΝΝ2) ἡ ΠΌ, ΤΕ τεβιογαϊοη 

οὗ γε. 15 πον βϑπεγα!υγ δαἀορῖεα, 88 δὔονα. --- ὉΠ} “5 τοπάειβ Ὀνθπην, Βυῖ 

1 (ἢ, 619 βεετὴβ ἴο ρὸ Ὀδοῖ ἴο 3. -- 'ΡΝ} 566 πὶ8 ἴο πᾶνε θα οτἱρ πα! 

ἐφυίΐναϊεπι ἴο Ερλγαϊνεἶέε, 1. 12 τ Καὶ, τ128, 1η (ὨΪϊ5 ρίαος, μοννενεῖ, (5 μδ5 ἐν 
Νασεὶβ Ἑφράιμ, 80 {πὶ {πε οτἱρὶπαὶ πᾶν πᾶνε Ῥθεη ὉΥΟΝ ΠΣ 12 85 βυρρεβίεα 

ὃν γε. ----3, γπν] ἃ πυπῖρεῦ οἵ Μ55. βανε γπνῆ. ---- ὈΝΥ 7.Ν} οὐκ ἣν παιδίον 
(ὦ Ξεεπιβ πιογε ἰογοῖθ]α. ---- 8. πῦ»}} {πε ρεγίεςς ἢ αν Οοπβεςυῖίνε 15 αϑεά 

οἵ οσυβίοπιδτυ δοϊίοη, Ὠτ., 7 ἐρ ε58, 8 120; Πδν., ϑγραχ, ὃ 54; Κὄηϊρ, ϑγηαχ, 

367 Ἅ. --το Υ»ὸ ΝΊΠΠ ΦΝΩ] 658 [65 5ἰπιρὶγ ὁ ἄνθρωπος; ἴῃε 5ῃοτῖεν ἰεχὶ ἢδ5 ἴῃ 

Ῥτγεϑυρίίου ἴπ ἰῖϊβ ἰάνουτ. --- Δ Ὁ" Ὁ))] ἔχ. 1310 71ἃ. 1140 2119, οἱ, Κὅπ., 
ϑγμίαχ, 266. ΓΥΝῺΣ ΠΠν ---- γα 65 [πε ΒΙ0]ς ᾿ϊοιοπατίεβ [ῃ6 βιαάθηΐ τλδ 
οοπβαϊ ΖΑ 7 Υ͂,. ΝΊ. Ρ. 1γ; “Δ 2.3, απτίοϊε Ζεθδοίῃ; ϑυγεηάα, ΑΙ έεεί. Αεἰὰρ ίον5- 

σαυμμε, Ρ. τιὃς ἢ. Οπ τῆς ργοπυποίαιίοπ οἵ ἴμ6 πᾶτε οἵ 1βγᾶς}᾽5 Οσοά, 

ΖΑ ΤΊ. 111. Ρ. 280 ξ,, ΙΝ. Ρ. 2: ΠΗ --- ὅγτ2 29] ᾿Ηλεὶ καὶ οἱ δύο υἱοὶ αὐτοῦ (δ. 
11 8. πε}εββδγυ ἴπαὶ ΕἸ} 5Βῃου]ά Ὀς πιεπιϊοηθὰ θδοαυβε μ6 Δρρεᾶγβ ἴῃ ἴπε ἰπηπγα- 
ἀϊαῖε βεᾳυεὶ. ὙὭεγε ἰβ ἘνΕΥΥ τγεᾶϑοη ἴο δορὶ πε τεδαϊῃρ οἵ (ὅ ἰπετγείογε. 
Ενεπ ἰΐ ΕἸΣ μαά βεεπ πιεπιοπβά ἰπ βοπὶα ργεσθάϊηνρ ρᾶτὶ οἵ [Π]8 Ὠἰβίουυ ἤρου 

Ἰοβῖ, ἰξ ψνουἹὰ θὲ αυϊϊε 88 ἀρργορτγίαϊε ἴο πιδητίομ Πΐπὶ ἤεῦα 85 ἴο τη πιο ἢΪ8 

8005 δοπε. Τῆς οἤδηρε ἴο 38 ΠΥ ροΟΒϑ1Ϊγ πᾶνε Ὀσεη πιδάς ἴο βῃίεα ΕἸΐ 
ἔτοπι ἐπε υἴαπιε αἤεγνναγάβ ργοπουποεά ἀροη ἢΐ8 5808. ε. ἀῃὰ Ὦγ. ἀδοίάς 

δραϊπβὶ (ὅ, ν μΐ|Ὲ Βυ. Βαρροβεβ {παῖ ἴῃς οτὶρίπαὶ νγὰβ 5 ΠΊΡΙΥ 155 Ὁ» Ὄψν. Τῆς 

πδῆιε ῥάϊμπελας ἰ5 β81]1ἃ ἴο πιεδῃ μέζγο ἴῃ Ἐργρίίδη (Γι, ΖΟΙ͂Ο. ΧΧΝ. 

Ρ- 139). 

4.8. Τῆς ροΐηϊ οὗ ἰηΐογαϑὶ ἰ5 [6 Ὀεῃανίουτ οἵ Ηδππαῆ. Τῆς 

δυῖποτ, ἰΠογαίοσθ, τηθδὴβ ἴο δᾶ ἰῃαὶϊ οὔ οὔθ οσοδβίοη αππαὰ 
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τὐεῤί απα ἐομία ποί ἐαί. Βαϊ ἴῃ σοηποχίοῃ ἰβ Ὀγόκθῃ ὉΥ ἃ ἰοὴρ 
βϑηΐθηςθ, ΜὨΪΟὮ ρῖνεβ δὴ δοοουηΐ οὗ Ῥεηίῃηδῇῃ᾽ 5 μα ίτι4] βοοσγηδι 

ἰτϑδϊηθηὶ οὗ μοῦ τίνα]. ΤἼε τεϑυὶὶ ἰ5 αννκναγά, δά νγα πηυϑίὶ οοη- 

οεάς τῃ6 ροββϑι}}γ (πὶ ἴ[ῃ6 ἴεχὶ ἢα5 Ὀδδϑὴ ἱπιεγροϊαϊθα. Αβ ἰΐ 
βἰδηάβ, νὰ τηυδὶ πιᾶκα ἃ ἰοηρ ραγθηϊῃβὶβ: 77. “αι 10 δας: 95 0716 

σεεαείφνι ἐμαί Εὐξαηαὴὶ ταργίβεεα (πότ ἀξ μεεα Το γίνε δογήϊονις “0 

Τεηϊηπαὴ ἀπά ἀν εὐλϊάέγεη, δῖ ἢ απηαλ σης δογῆοπ ἡλομρὰ ἀξ 

ὠυεά ἀξ, πα ἀδν γίυα τυομἐα ὑεχς ἀδρ. . .) ἀπά “ἦς τυερέ «πα 

«υοι ποί ἐαί. ΤὨες ψοσγὰβ ἀτα ρ]αί που ρἢ ἴῃ {παιηβαῖνεβ, ψ ἢ 

16 ἀχοεριίοη οὗ ΒῈΝ, ψῃοἢ Μ}}} θὲ ἀϊδουββεα ἴῃ 1ῃ6 οτ εἰσ] ποίθ. 

-Θ. Τε τερείνβα ἰοχὶ αϑϑογίβ (ῃαἱ ἀέγ γίυαί υεχε ἀξ, ἰδυμιϊηρ 

δεῖ ΜΠ ΠΟΙ ὈδΙΤΘΠΏ655. ὍΘ Θχργοβϑίοη 5 ϑοιηθνῃαϊ σοηΐυβεά, 

Βονένε, δηὰ ἰδ ἰβ ῃοϊ σοῦ] τΠαὶ (5. ἴῃ ἰἴ5. ῥτίπλϊτῖνε ἔοι ΟἿΪΥ 

Δϑϑεγίβ ἰῃδι 58ηὴ6 (Ηδηη8}}}) ννᾶβ γτεαῖν ἰσγου]εά. ὙὍΠετΊε ἰ5 γεάβοῃ 

ἴο βύβρεοϊ ἴῃς ἰοχί. --- 7. Τὴε τεσεϊνεα ἰοχὶ πηυϑὶ πιο: .δ0 ἤδ 

«υομέ (ο γεαν ὁγ γεα’ ταακίηρ ΕἸ Καηδὴ τὴς βαῦ]εοῖ. [ἢ τῃ}5 σᾶ568 

ΜῈ πηυδὶ (ΌΥ ἃ οὔδηρε οὗ [ῃ6 Ροϊπίβ οἡἹ]Υ) τεδά : Ζ.ς οἴη ας ἀξ 

αν! μ 1. τε ἀομδε οὗ γαλευεῆ. ΤὨδ πεχῖ οἰδιβα 15 δἰ {Π|6Γ 81} Ἰἢ- 

τεγροϊαϊοη οΥ σοτταρί. (πη) θοϊιγα! Υ ψνῈ πᾶν τεδά: 8.1 Πἴαη- 

παλ εσυεγεα ἅδ᾽, ας ἀπά τυεῤή απα τοσιρἱ ποῦ φαΐ, ---- 8. ΕἸΚΑΠΔὮ 

δϑαάδανουτβ ἴο οσοτηίοτὶ ἢδὲγ: ἔνὰν τοῦδ ἥίοις τὐεοῤ απή τοῦδ πού ἐαί, 

ἀπά τοὴἦγ αρες τὰν ἀεαγί γεῤγοαεῖ τλες 9] ΤῸδε τῃεϊοτίοδὶ ψαεϑιίοῃ 

5 Το]ονγεά ὃγ δἀποίῃεγ: “γι. 7 ποί ὀείίεγ ἴο ἐλέε ἡλαπ [πὶ τος 7) 

ΤῊΘ ἀῆϑνοῦ ψουὰ ἤᾶνα Ὀδθὴ ἰῃ ἴῃς δῇηγπηαίίνα, Ὀὰϊ 1ἴ ννᾶ5 [ῸΣ ὮΪ5 

βᾶΚα τῃαϊ 5ῃ6 νι ϑῃεὰ οἢ]άγθη, 80 τπ6 δἰϊεηρὶ δ σοηβοϊδι!οῃ 

ταί ορεηδα ἴῃε βργίηρβ οὗ ρηεῖ δίγεβῃ. 

4. Τῆς αὐἴπον θερίῃβ ΠΣΡῸΝ ΠῚ ὈΥ ὙΠ) 48 ΤΟ Ρἢ 6 γεγε ροϊπρ ἴο τεϊαῖε 

ὙΠδὶ Βαρρεπεά οῃ ομὲ ραπίουϊαγ οοσαϑίοθ. Ηε {πεπ ἀτορβ ἱπῖο ἴῃς ἐγεαυβθη- 

ἰδίϊνε ἰεῆβε 112} 85 Τπουρἢ ψΠαὶ (ΟἸ]ονγεὰ ννὰ8 ἃ σοπηπιοη ἐχρεγίεηςε, δηὰ ἢ 15 

5 Κερὶ ἃρ ἀπ} (μ6 επὰ οἵ ν.ἴ, ψβεγε ψε βπα 5200 ν Ἀἰσ ἢ ννου]ὰ παῖυγα! 
ςοππεοὶ ἢ π21, ὙὨΣ ταβυϊὲ ἴα δῇ οὔβοιυγε βεηΐδπος, δηὰ 6ὅ ἀπίοτ παῖε} ν 

Εἶνεβ 116 Π6Ιρ. το ὈΝΤ Ὑ5}} 1. 5. 14] 2 Κ. 48.1}.18 700 16, ὙΠ, ΒΕ 18 Ὧ0 
τϑᾶβοη ἰο βεραγαῖαε ἴῃς ρῆγαβε ἔγοπι οἴμευβ {πὸ ΝΥ ΓΡΩ )), οἴ, αἷδο Φ τη "1 
1 5. 203., ()ε5.35 126 φΦ. -- 1Γ)}} ομε ἰ8. ἰεπιρίεὰ ἴο σβδηρε ἴο 1γ»), βίο ἢ ἰ8 
ἈΡΡΆΓΕΠΓΥ ἰανουτεὰ Ὁγ ὥ. Βυὶῖ τῃϊ5. νγουϊὰ ἰηνοῖνε οἤδπρε οὗ [86 ἐ]]ονσὶπρ 
γεγῦ5. -τ- ΠΣ) ΔΌΣ 5200] 66 [65 5: ηρῚῪ καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῆς, Μ᾿ἘΪΟΝ 5 οτὶ ρίπαὶ. 

Τῆε εχραπβίοι οὗ βυςἢ ρῆγαβεβ ὈΥ ἃ βοσῖρε 8 ἴοο σοϊηπηοη ἴο (8]} ἴογ γεπιδτῖς. 
--δ. Ὁ)0Ν} ἰ5. ἱπιροβϑίθ!ε; πλὴν ὅτι (68 ροϊπίβ ἴο 5Ὑ05Ν, οἷ. Νυπι. 135 Ὁ , 
15 74. 40 Απι. 95, σβετγε ἴξ εν ἀςπεν ππεᾶπβ πενεγίλοίοος. ΙῈ ἰ8 αυνκνψαγά, μονν- 



8 : ΞΒΑΜΌΕΙ, 

ἐνεσ, ἴο 887: Λίσφογίλείεος ὧς ἰουεάί απμμαλ πᾶ γαλτυεὰ ἀφα «χω ἀεν τρονιῦ. 

χε εχρεοῖ ἴῃς δυΐμον εἰϊμεγ ἴο βὰῪ ομήν οὔς ροπίοῃ (Π 25) ἴῃ οοπίγαβι ἴο 
Ῥεμίπηδῃ, οὐ εἶβε ἴο 580 παῖ ἢς αἰδιϊ συ θεὰ ΒοΓ ἴῃ Βοπιε ΨΨΑΥ 88: Πα ρᾶνα 

δεῖ ἃ ρουϊίοῃ δεϑογε άσηι. ὙΒα Ἰαϊΐεν δοπε νουὰ θὲ δοοουπίεα ἴογ ὈῪ τῇς 
[Ο]]οννίηρ 3. ὙΠοτα 15 τεᾶϑοῃ ἴο βυρροβε, ἱμεγείογς, {παὶ ἴῃς σοτγγαριίοη 18 

ἱποῦγαῦ!α ἰπ (Π6 ῥγεβεηῖ δίαϊς οὗ οὖγ κπονίεάρε: κατὰ πρόσωπον (δ, “γισδς 

Ἐ, ΄«εεπὶ ἴο Ὀε αἰϊειηρίϑ ἴο τεπάεν [ἢ ἰεχὶ οἵ 3. --- ὙΠ2 Ὁ ρἶνεβ ἃ ροοὰ βθῆβε, 

Ῥυΐϊ οδῃποῖ Ὀε βοΐ ουϊ οὗ [Πε ρτεβεηὶ ἰεχῖ, ἀπά ἴξ 5 ἀβίους το βαρροβε παὶ τἢΐ5 
τιδηβίαῖος μδὰ δποίμεγ γεδάϊηρ θείογε ἢἷπι. Βα. βὰρροβεβ (ῃαϊ της οτὶρί πὶ 
τλᾶῪ Βᾶνε ὕθαπ ὉῸΝ Ἴ. Βαῖ [πΠ6 ροϊπὶ οὗ ἴῃς παγγαῖϊνε ἰ5 (πὶ Ἡδημδὴ ψερὶ 
Ὀεςαυβε οὗ ἴπε σοηῖγαβι θεΐννεθη ΒουβεὶΓ ἀπὰ πεγ σο-Μῖΐε, ποῖ Ὀδοδυβε οὗ δηγ- 
τοῖπρ ἵπ μεῦ Ὠυβρδηα᾽Β πλίθῃ. ---θ. ΤῊΣ νεῦβα ἰ5 γεπηονεὰ Ὀγ Βα. ἴο ἴῃε πιαγρίῃ 
οὗ ἢϊ5 ἰεχὶ 85 ἃ ἰδῖεγ ἰπβεγίίομ, Ὀὰϊ νου βυβῆοϊεπὶ τοάβοη, ΑΒ ᾿ἴ βίαπαβ ννὲ 

πιυβὶ τεπάεν απ ἀεν γιυαὶ ῥγονοξεα ἀδν. -- ΔῸΣ} ἴῃς σο- δ, 85 ἰβ βῆοννῃ ΨΠῈῈ 
Δρυπάδηϊ Ἰεαγηίηρ ὈῪ Τἀράτάε, ἡ7ιμλείμηρέη, 1. 125 Π. ΤῈ (ὨΪ5 ρίαςε, μοννενεγ, 

(68 τεπάειβ κατὰ τὴν θλίψιν αὐτῆς, εν! ἀΕπι]γ τεδάϊπρ πριχοῦ. ΤὨΐβ ψου]ὰ )οΐπ 

γΘΓΥ ΜΕῚ] το ἴῃς ῥγεσεάϊηρ οἴαυβε οὗ (58. “ον ἴῃς 1 οτά μδὰ ποῖ ρίνεη ἢεσ ἃ 
80η ἐξξε ἀν γυναι!" Βαυΐ, οπ (με οἴμεσ Βαπά, ἱξ ἀοεβ ποὶ Ἰοίῃ νν6]]} τ νμδὶ [οἱ- 

Ἰονβ. Α ἔωσι μεγ αἰ βη συ] 15 πιδάς ὈΥ ΠΌΡ Π, δῇ δοπογηηαὶ ἴοτγιη, (ε8.3Ὁ 822... Τῆς 

νετῦ ἴῃ ἴπε ΗἸΡΉΪ 15 αἰνναγβ το ἐδιμραάογ, ἴπ ἴῃ Οδ] “ὡο γοαν» (8. 9611), Τα 
ψογὰ 8 Ῥγο Δ ΌΪνῪ σοτγαρὶ Πεγα, 85 πείϊῃεν οἵ ἴμε8ε πιεδπίπρβ 8 ἀρρτορτίαϊα. 
Αἴεν Ἴ2}2 ψὰ ἐχρεοῖ πιεπίϊοη οὗ ἴπῸ σᾶυβε οἵ ἩδηπδὴηἘ ρυϊεῖ-- ΠΡ ἽΠ ὝΣΡ2 

νου ϊά ρῖνε ἃ βοοί 5εη86. (58 566 Π8 ἴ0 ἢδνε γεδὰ "Ἱ 2}. --- Ὦ. 5Φ}»] πιυβὲ ἤδνα 

ΕἸΚαπδΗ ἰπ αὐϊπὰ 45 ἴῃς δοΐοσγ, ψῃοἢ ᾿πἀεθα ἢ6 ννᾶ8. ΤΠοτο βεοπβ ἴο 6 πο 

τεᾶβο ἔογ ομαηρὶπρ ἴο πφρῦ (Ὀτ.). Ὑῆα πτὸν νυ ῃϊο ἢ (οἰ ον πιυδὲ θ6 πρὺ οὗ 

οουτβα, βουρὴ Ὦ, βεεπιβ ἴο ἔανουγ ὈγὺΡ; Γ22] 8μουϊὰ θῈ "2. Τῇε ψογάβ 

ΤΟΣΓῚ ΤΌΣ 19 πιϑῖκα ἃ αἰβησα!γ Ὀγ τπεῖγ αῦγαρὶ σμαηρα οἵ 5υθ)εςῖ. Ιἱ ἰβ ποῖ 

ὙΠ} Κεὶν τπεγρίοτε (παῖ π)Π 15 τεργεβεπῖθα ἴῃ [86 Ἰαϑὶ ἴῆγεα Ἰείϊζετβ οὗ ἴπε ἢγβε 

νεῖ, ΚΙ. 8 ῥργοροβδὶ ἴο τεδᾷ γ)Π Ὁ), σηαἱ ἴαππαλ εουεγεα ἀξγ ες ἴῃ 8ῖρῃι 
οἵ ρτίεΐ, ἰ5 δἰγδοῖϊνε. (ᾧ βεεπὶβ ἴο ἢᾶνε τεδὰ Ὀ;5γι, καὶ ἠθύμει. ΜΈ υτῸ 

πγὸν οἷ, ὈΓΝΥ τὸ 1 5. 18, 8. Αὔεν τ)π 6 ἱπίτοάυςεβ καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Ιδοὺ 
ἐγώ, κύριε " καὶ εἶπεν αὐτῇ. ΤῊΪ5 ἰ5 ἐπιίγεἰν ἀρρτορτίδίε, θυὶ 1Ε οτρῖπαὶ ἰὶ ἰ5 ἀΠἢ- 
ουἱὲ ἴο 566 μον ἰΐ τν88 ἰοϑῖ. ΕῸΥ ΠὉ 65 Π45: τί ἐστί σοι ὅτι, ψϊο ἢ 45 πὸ οἱαΐπὰ 
ἴο 6 τῆογὰ ογἱρίπαὶ, Ὀὰϊ ῬγορϑὈΪν ροἊβ Ὀδοὶς ἴο ἃ νατγίδηι Ἡδεῦτγον ἰεχί. ---- »Ὸ 

Ἴ339] τύπτει σε ἡ καρδία σου, ν᾽ ἈΪΟἢ ἱπαϊσαῖε8 Ἴ2320 19". ΤῊΪΒ 15 τπογε ἄρρτο- 
Ῥεΐαϊς, ἕοσ ΠΡ ἰβ υδεά οὔ ἴῃς Πεατὶ (Παὶ παγάδης ἰ[5ε] Γ αραϊηβί [15 πεϊρῃθουτ, 

Πι. 1519, Ηδπηπδὶ πο ἀουδὶ γεῤγοσελεα ἀφγσείζ ἢ Πδῦ βῃοσιοοπιίηρ, που ρὮ 
τ ννὰβ ποὶ νοϊυπίατυ. Ηδετῖ μυβυαηά ἐχῃοτῦῖβ πεῖ ποῖ ἴὸ υΐαπιε μουβε , νυν οἢ 18 

Ῥτγεοίϑε! Υ μα 586 νγᾶβ ἀοίπρ --- ἀξ ἀεαγέ “νισίε ἀφ ἰδ ἴῃ 6 παίαγαὶ Ἔχργοββϑίοι 

ἰῃ ἴῃς οδβ6. 

9-11. ΤῊΘ νον. --- Ηδηπδῇ ρῥγεβεηῖς ἤδιβεὶ Ὀείοσε Ὑδηνεῇ : 
,δάς γοσε φῇίεν {γεν ἀσα ἐαίεη, απα σἰσοα ὀφογε γαλτυελ] ἴῃς τεδά- 

πᾷ ἰ5 τπδῖ οὗ (6. Τῇε Ἴσοηάπίοη οὗ τπϊηρ5 15 ἀεβογι θεά ἰῃ ἴῃ 6 [0]- 



1,9-τᾷι 9 

Ἰονίηρ εἶαυβε : ἢ 226 φνίεσί τοαᾶς ἰδῆ σέ ἦε ἥνιο οπ ἀϊΐς ἐδαῖν 
αἱ Τῃη6 ἄρον» ῥοεῖς ὁ “46 ἐερνιρίς οὐ γαλτουελ] τῇ βίτιοίαγε βθθηβ ἴο 
Βαανα Ὀδδὴ ἃ 50114 Ὀυϊ]άϊηρσ, οἰμογνίβα ἰἃ οουἹά ποῖ Ὀε οαἰϊεὰ ὦ 

ἡηιῤίς, τὰς βϑᾶτηθ ψγοσζά 5 δἰϊζδογινασάβ δρρ] δὰ ἴο {Π6 [ϑταρὶθ οἵ 50]- 

οπιοῃ, τ Κ. 6δ. ---10. «δ΄ς τὐας σγεαλίν ἐἰἰδέγεσοε4} Ἰλϊ, δἰ “ε7 97 τοι, 
οἵ. 2 Κ. 47, νἤστγε ἰἴ 5 βα!ὰ οἵ (πὸ νοπηδῃ γῇ Πδ5 Ἰοβὶ ΠΕ ΟἿ]Υ 
Β0ὴ ἴμαὶ ΕΓ 508] 15 ὈΟΓ. ---- 11. ΤῊδ ῥσάγεῦ ου]ηληαῖα5 ἴῃ ἃ νον : 

γαλιτοεὰ ϑϑεδαοίά ἡ 77 τἄσι τοὶ ἑπαάδεα ὥοῖ μῤοη 1λ6 αὔῇίιεδοη οὗ 

2» ν»ναίαεεγυαρ ἀγα τοῦδ γίνε τὰν νιαϊασεγυαηπέ α νιαη ἐλ, ἑάεπ 7 

τοι γίνε λΐμε 1. γαλευεὰ αὐ 1ῃε ὅαγςο οΥ ἀΐς ἤ741] 51:6 τβεδηβ τῃδϊ με 

βῃου]ὰ Ὀδοομηςα ἃ [δ ρ]6 βεγνδηΐ, ἃ πολλίη, Νά. 833,..Α νον 5 ἃ 

Ῥιοηλδα ἴο ρῖνα βοπιίπίηρ ἴο Ὑδηνβῆ, οὐ ἴὸ ροτγίοστη βοτηείῃϊηρ 
ἴοσ ἴῃ, ἴῃ σᾶϑὲ Ὧ6 ρυδηΐβ ἃ ὈΓΑΥΘσ. Δῃ ΘΧαΠΊρὶΘ ἰ8 [Δ Ο Ὁ 5 νοῦν, 

Οεη. 2855 (Ε}): 27 γαλινεὰ σοί τὐἱὴ δε τοῖτὴ σις σπα ῥγοίξεί γι6 
ρη ἐδὲς γομγμεν . .. ἠέη “εἴς εἵοπο σλαΐ δξ ἴο να 4 ἄομεε 97 σοί, 

ἀπά αὐ λα όσοι «ἠαί ρίυε γιὸ 7 τοῖΐ πεἐς )ον ζάεε. Τῆς ἀενοιίοῃ 

οὗ πυπηδη Ὀδίηρβ ἴῃ [ἢϊ8 ΨΥ 5 {Ππ|ϑίγαϊθα Ὁ. Περι Πδῇ, δηὰ 18 ρσε- 

ΒΌΡΡΟΒΘα ἴῃ ἴἢ6 εἰαοταῖὶθ ῥγονίβϑίοηβ οἵ ἴῃ ἰἂνν ἔοσγ σεάετηρίίοῃ, 

1,εν. 22. Οὐ δυῖμοσ ἄοεβ ποῖ βεδϑῖῃ ἴο ὃδ [του] Ὀγ πὲ ατ165- 

ἄοη ψῃεῖμεν Ηδηηδὶ μδά ἃ στὶρῃξ ἴο τδϊκα ἃ νον οἵ [ἢϊ5 Κἰ πα νῖτἢ- 
ουϊ τΠ6 σοηβεηΐϊ οὗ ἤδῚ υβϑθαηά, ΤΠα ροϊηϊ ψϊοἢ ταοβὶ ἰπίογεβίβ 
1.5 ἰ5 [παι [Π6 δυῖποῦ σδηποῖ πᾶνε ἰῃουμῆϊ οἵ ϑαῖπμπεὶ (ογ ΕἸΚδηΔἢ) 

ἃ5 ἃ [ονῖῖα, ἴογ ἴῃ [ῃδἴ σ486 ἴμ6 νον ννουἹὰ πᾶνε Ὀεθη πηπηδδηίηρ. 

Βαϊ παῖ ἢ6 αἷϑο ἰοβεβ 5ίρῃξ οἵ [6 δποίεηϊ ταρυϊδιίίοη πὲ Ἔν ΤΥ 
τηα]6 ἴῃαϊ ΤΟρθῆβ ἴῃ6 ψόσηῦ ἰβ8 δἰγεδαυ ἴμῈ ρσόρετῖν οἵ Υδηνεῃ, 

86 6Π5 ον ἀθηῖ. Τῇ 5βἰαίθπηθηΐ ἰῇ ἴῃς ἰοχῖ : ὦ γζΩ207 «ἠἀαἠ ποῖ 

εν μῥοηπ ἠϊΐς ἀεαα τεδὰβ ἸΚῈ ἃ Ἰδῖοσ δα ἀτοη. Βαϊ ἰξ 15 σεδά!]ν 

δοοοιηϊεα ἴοσ ὉΥ ἴῃε νον οὗ ἃ βοτῖίρε [ἢδὶ ϑαγημθὶ νὰ ἴο Ὀὲ ἃ 

Ναζί τα ---ἃ ᾿εϊοηρ Ναζίγια {πὸ ϑαιηβοη. (δ᾽ σατηεβ τε |{Κ6- 
Ὧ655 ἴο ϑαπίϑοη ΠιΓΠΕΓ ὉΥ δαάϊηρ: σλμ τοῖης απά “εγηιθη δα 

ἄφμον ἀξ τλαΐ πο ἀγίρμα] εἴ, 74. τ323.. Απ| τοῖξ γενιθριόεγ μι 
τεαάβ κε ἃ σειῃηϊηίβοθηος οὐ ὅδη. 2053, ψῃετε (οα γεριέφιδοῦς 

Ἀδοθεὶ ἴῃ ρἰνίηρ ΠΟΙ ἃ 50ῆ. 

9. τῦφῷ τοῦδ ΥἽΝ ΤΠ ὈΡΓ1] {πε Ἰαϑὲ ψογὰ 8 ὑππαοθββασυ, δὰ αἰ βηου]Υ 15 

[ουὐπὰ ἴῃ δοοθρίίπρ πῦον, βεσαυβε τ-ἀς μδά ποῖ βαΐεη, Τα Ἰαϊζεγ ἰ8 βοσιενμαῖ 
τεϊίενεὰ Ὺ τεδΐπρ ον ἢ . ΤἼε οὐ]εοϊίοπ ἐπα 8πε βπάβ ἴπ6 (ἀπ}}}γ 511] 

δἱ {πεῖν πιθ8] ἴῃ ν.}δ 15. ΠαγαΪγ σορεπί ἴῃ νἷονν οὗ ἴῃς εἰαῖε οἵ 86 ἴεχὶ ἴπετα. 
511 15. ποῖ ἱπιροββίθ!ε ἴμαὲ ἴπετα [88 Ὀδεη βογῖ γα] ἐεχραῃβίοηυ. Με. ροϊῃῖβ 



Ιο 1: ΒΑΜΌΕΙῚ, 

τρϑ, νΒοἢ 18 Ῥοββὶ Ὁ]8, ΟὨΪΥ 1 βῃου]ά ἴακε ἃ Ἰεϊζεγ ἔγουῃι ἴμε ργεσοεάϊηρ ποτὰ 
ΠΥΦῺΣ ὍΝ ΙΝ τὸ αγῶεν ἑὰς εαίίτρ οΥ “ἐς δοϊἑρα Μερά, 218, ΤῊς σοπ)εοίατε οὗ 
ΚΙ. πρϑῦ2 γον ΠΥ ῚΠΝ ΓΤ, νοι 15 δἀορίεα ὮΥ Βιι., Βεεπιβ ἴοο τετηοῖδ ἔγοτα 
ΔΩΥ Εχίεγηδὶ [ΘΕ ΠΟΥ. [ἴ 566 π|8 πδοαββασυ, βονένογ, ἴο ἰπβετὶ ἢ Ὁ ΣΎ ΠΓῚ 

πῖτν 200 (ΤᾺ. ΝΥ ε., 8}.). τ 3 ϑη... ΡΥ] ἃ οἰγουπιδία πε] οἰαυβα. ΓΗ} ἰδ εἶβε- 

ψἤεγα υϑεἀ ἰπ (ῃς ρῥ᾽ατγαὶ, πὰ μου, ρεγμαρβ, "ες 80 ροϊπίεἀ Βεγβ, τ (΄. ---- 

10. 533. Π221}] (Π6 επιρῃαῖίς δάνθγοϊαὶ ἱπβπίεῖνε. Τῆς ἱπηρετίεοϊ ἴθηβε ἰπαϊ- 
οδίεβ σοι πυδὰ δοιΐοη: «ἀξ ζεῤέ τυέεβένε ὀξέογ ίν. --- 11. ἼΓΌΝΤΩΝ ποϑῦτνθν ἰδ 

βυρεγῆμσουβ δα ἴ5 150 ἰδοκὶπρ ἰπ 658; νγὲ πᾶν αἰϑγεραγὰ [{. ---- ὈΦΟΝ Κ᾿] ἀοε5 

ποῖ οσουγ ἀραΐῃ. Τῆαΐ 5π6 ππεδῃβ ὦ γεαίς εὐϊξία ἰ5 ενϊἀδηϊ. 

12-18. ἘΠῚ 8 σϑῦυ Κο, ζο]οσθὰ ὉΥ ἃ Ὀ]ΘΒβῖηρ. --- ΑΒ Ηδηηδῇ 

Ῥεοϊοηρεά ποῖ ργαγϑύ, ΕἸ1, νῇο βανν [ΠῈ πιονεπηθηΐ οὗ ΕΓ ᾿1ρ5, Ὀὺῖ 
Πεαγὰ πὸ βουηά, ἡοοξ ἀρ 707γ7, α ἀγωηξεη τυοπαη] ἴμαῖ Ἔχοαβ5 

πῃ νης ννᾶ5 ποῖ 8η ἰπίγεαιθηΐ σοῃοοιηϊίδηϊ οὗ τε] ρίουβ ἴξαϑίβ 56 6 18 

ἰηαϊοαιεὰ Ὁγ ἴῃς τεδάϊῃεββ τ νυ ἢ [ἢ βυβρὶοίοη ἰβ δηϊοσίδϊ πὰ 
εγα. ΒὸῸγ [Π6 σοῃδίγισθοῃ οἴ, 700 1.35: τοῖν αρεΐ ἥλοις γεεξορι "6 

Τλέπο ἐπεηιν ῦ--- 14, Τῆς τεῦυκε: ἴστυ ἔρρρ τοῦδ Ἰάοις σάστν ΤΖἀγεεῖγ 

ἐἰγιερδηι βθειῺ5 ἴο δπρῃαβίζε [με ἀϊβρτασεία η655 οὔ ἴπ6 βρεοίδοϊε. 
μέ ἀτυᾶν τὰν τὐίπο ἀπά γο ἥγονι τὰς φγέσεπες οΥΓ γαλτυελ)] τῃε 

βεοοηᾷ ἢ] ἰ5 ἐοιιπὰ ἰπ (6 οηἱγ, Ὀυΐ 5εαπ5 ἴοὸ Ὀὲ οτὶρίηδὶ, [Ι͂η ( 
ΕἸ} 5 σεγύαμ ι5 τῆδθ ἴο υἱέεσ ἴῃ6 τεῦυκθ, δὴ δνάδης αἰαπηρὶ ἴὸ 

5ῃ 16] ἃ τη6 ῥγίεδὶ ἔγοπὶ ἴῇ6 Ἵῆαγρα οὐ Πδγβῇηββ5. ---- 1ὅ, Ἡδηηδῇ 
τορεὶς ἴῃ οἴατρε: δῖ, γι» Ζογά, απ αὔῆιοίκα τυονίαη αν 7, ἀπά 7 

λαυε ποί ὄγμρᾷ εὐΐτις ον ἱπίοχίεα ηρ ἐγίμ  } τἴῃ6 ἵνο ἀγα οἴϊε πηϑη- 

τἰοπεα τορεῖῃεσ. ιν 7 2ομγεα οἱ γεν σομέ ὀεζονε Ὑδην ἢ, οὗ, ῥ5. 

623 (ον ομέ τὴς ἀδαγ), 425. --- 16. 29 πού Ἰαξε Τὰ» σεγυαμέ ἐρ δέ α 

υἱήκ τυογιαη} Ἰἴϊ. ὦ ἐαμράεν οὐ δεαί, ὍΤῊΣ σοττοβροπάϊηρ ρῆγαβα 
σοης Οὗ ὀεδία ἰα (τεχυεηὶς δηᾶὰ δνι ἀθηγ πιεϑὴβ τὴ μιδη, 14. 193, 

1 854π|. 212, ὙΠ ἀεγναίίοη οἵ {πὸ νψοτγὰ ὀεζας Ὠονγενεσ, ἰ5 ΟΌΒΟυΓΘ, 

δηὰ τεσθηὶ αἰβοιιβδίοηβ γα ἱποοηοϊβῖνθ. Τὴ6 Οτεεῖκ ἰγαηβίδῖουβ 
Τεηάογ γιθη 97 δε αι, ΟΥ τορς οΥ ὀεδαζ, Ὁγ δἀ]εςοῖίνεβ πκὸ οἱ, μπ- 

σον, τερισοίσες, ἐομέγα7). Α 5αἰἰ5ίδεϊοσνυ Ἡδῦγενν δυο] οργ ἢδ5 

ποῖ ὕ"δδη [ουπά. Τῆα οἱάξδσ σοιητηδηϊδίουγα ρτοροβα τὐίζάοι γοξε, 

ἴον νυ ἢ τΠ 6 εἶϊε 76τ. σῷ, Οἰμεγ σοη]εοΐατεβ, δια Ζ γίδός πὸ ποῦ 
(αἴτεον (]]πρ), δα! 2γοϊές ποί, αἂὐθ βαυδ}}ν ρτγεσδγίοιιβ. Τῆς ψοτὰ 

5 Ροββι ΌΪν ἃ ἰογείρῃ ψογά, ὑυιῖ τῆς Βανγ])οπίδῃ ἀδγιναϊίοη ἄἀοεβ ποΐ 
8ἃ5 γεὶ 566 ΠῚ υῃθαυίνοσα! Υ Θϑι Π5ηε. 20) οπ ἀεεομηζ οὗ ἐὰε 
φγεαύμοες οὗ σὴν γί λαῦε 7 εοη ημεα πη ηστσ. ΤῊ 50[᾽ ΔΏΒΙΤΕΣ 
ἴυγη5. ΑΥ γαίῃ. --- 17. ΕἸ} ποῖ ΟὨ]γ ἀἰδιη 5565 ΠῸῚ ἴῃ ρεᾶςο, Ὀυϊ 
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δἀάβ ἃ ῥσαγοὺ ἴῃδϊ ὮοΓ ρει οἢ την 6 ρσταηίεά. --- 18. εν ὑταγεῖ 
ἰ5 ἰῃαἱ 516 τῇδῪ σλσπα τυεῖ τοὴὰ ἀρ} 11π, πα γαυομν ἐπ ἀΐς ἐγες, 

ἃ τεαυεηῖ ΟἹά Ταβίδπιθηΐ ρῆταβθ. ὍΤῆδ ἢἰβίογίδη δά άβ: ,δ0 2ὴδ 

τυορίαηι τυερΐ ἀφ ταν, αγηα ἤεῦ Ἴαες τυᾶς "0 μιογέ “44 ἴου ἴῃς ἴεχί 
866 [πε οὔτίοαὶ Ὠοΐα. ᾿ 

12. 0.7] 18 Ῥοββί Ὁ]6, δἃ8 οπβα οἵ ἴῃ τᾶσγὲ Ἵᾶδβεβ οὗ (8 ρεγίεοϊ ἢ} εὶς 
γ (80 Ὁτ,, Διοέες, δῃὰ 7 γμέ55, 8. 133). Βαΐ ἴὰ 8 πιοῦεὲ ΠΠκοὶγ (μαὶ ἰξ 15. πε 
τηϊβίαϊκε οὗ ἃ βουῖρε ψῆο τπουρῆς ἰῃς νετῦ οοπτϊπυδα ἴῃς ῥγεοεάϊῃρ βεῃ- 
ἴεποθ. ἘΒεβίοσα 2) (Βι..). τ ϑυττῦ ΠΓΣΠ] [86 πιαίῃη νεῖ δὌχργεβδαβ ἴδε 

1Ἰάεβ ψῃῖο ἢ} τὸ ἐχργεβθ δάνεγυίδιγ: «ἦς 2γαγεα νεμολ. ϑ᾽πλϊατ σα868 ἃγα 

γφρ 25: ἀξ αἰαὶ τυοίΐ; τῶν ὑπὸ: ἀθ οἷά φωίελέν. νυ ἰαϊγοάιςεβ τῃς 
οἰγουμηβίδης] οἶδυβε: 8ῃ6 οοπίϊπιιεα ῥγαγίηρ τολίές ἐλ τυας οὐξεγυέηρ ἀξν 
γεοιίδι, --- 18. ΜῈ ΤΥ] τἴῃ6 ἐαρς δεμάσης. (9 ον ἥαππαλ, τἦε τοᾶς Ξῥεαξ- 
ἐπρ ἐπ ἀεν ἀεαγέ; ορἦν ἀδν ἐΐβε τεῦ νιουΐ»ρ, δε ἀξγ νοΐεε τοᾶς κοί ἀεαγά ]" 

τε ψβοὶε βεπίεπος ἰβ ἐχρίδπδίοιυ οὗ ψμδῖ ΕἸἾ νγὰ8 ορβεγνίπρ. Τὰθ πᾶπις οἵ 
Ἠδηπδῇ ἰβ Βετε οὔ οὰ Ὁ (ΚΒ, -- Π2ΦΠ0}] τεβυσηεβ ἴῃς βίοσυ ἱπίτοάυςεὰ ὈΥ 
18ε 55) αἱ ἴ8ε Ὀερ!πηΐπρ οἵ ν.1}, ---- Ὡ52Φ] οὐ ἴπε ἔοππῃ οὗ ἴμε δά)εςϊίνε, (65.325 
ὃ 84 ὁ, 24. ---14. Ἰ»ΓΦΌ] ομς οὗ ἴῃς ἔενν οα8ε5 οὗ ἴῃς οἱὰ ἐετηϊπίης ἐπάϊηρ, 

(ε5.35 ὃ 479. -ττ- Ὑ Ὁ] (Ὁ βυθπιτυἴε8 καὶ πορεύου (καὶ ἄπελθε 1) ἐκ προσώπου 

Κυρίου. Τῇ οἴαυβε 566 π|8 ἴο τς οπε {ἰκεὶγ ἴο Ὀς ομαηρεά, ἴο ἀνοϊὰ ἴῃς βεεῖῃ- 

ἱπρ ἰδεπιϊβοαίίοι. οἵ Ὑδῆννεβ τὰ ἴῃς ΑἸ. ---1δ. πΥΎΠΦΡ] ἀσγελ οὐ «ῥίγἐ 
866 18 πη ροββι0]6. Μοβῖ πιοάδγῃ βοῃοίδγβ ἢανε δάορίεα ΤΉ. Β ἐπιεπάβιϊοῃ ἴὸ 
Ὧν" ΠΦΡ : ἡ σκληρὰ ἡμέρα (ῦ, οἴ. 7οὉ 3035, τνύετε Ὅν ὙΦΡ 5 ογεό ἐμ εξεζογέμρε. 

-- Ὁ] , ωμἰδιοέρε οὐ εἰάεν, οἵ. Βειζίρετ, “Πεόν. Αγελδοίορίε, Ρ. 96. ---- 16. ὃκ 

δον νον 100] ψου!ά παῖαγα!]ν πιεαπ οὐ "οἐ σῖνε.. .. ἑπίο ἑὰς ῥοτυεν οἵ, ν᾽ Ἀϊοἢ 
οδπποῖ θὲ οοτγεοῖ. αὶ Ηδπηδὴ ἀεβίῖγεβ 15 ἴΠαἱ 38:6 πᾶν ποῖ θὲ γεχξοριδαῖ 20 
ὁὲ ἃ νἱῖε οῆβϑη. [1 [Π]8 56η86 ψγὰ βηά 1.) ζοἸονγεὰ Ὁ 3, ἀπὰ ψε ββουϊὰ 

ῬΙΟΡΔΌΪ ἐπε πὰ ἴο Γ39, [ἄγονίηρ ουΐ γ,5", ΚΙ]. 5. 00 ἀοεβ ποῖ οοοὺγ ψῖϊι [815 

νεγῦ, δπὰ Πγ. 8 “ 8 αἰδο ψίϊβουϊ ράγα]]εὶ. Οἱ, Οεῃ. 4252, Ὁ 2) 9 ὯΓΝ Τρ: 
ἀπαὶ ἑοοξ τὲς 70» “ρίες. -ττ- Ὁ». 02} ἴβ ἂῃὶ οὔβουγε ψογά, οἵ, ΒΒ. -.υ.. Μοοσε οἱ 

7υάρεβ τοῦϑ, Βαιιαϊββίπ ἰπ ΑΞ .8 11. Ρ. 548 ἔ., ΟΒεγπε, ἴῃ ἴῃς ξαροείέον, 1805, 

πὰ ἰπ ἴῃς “Ξ χροεῖίον» Τίνες, ἴαμα, 1897, ἢ Βαυ 555 τερὶγ, ἐδέά,, Νον. 

1897, ἀπ [6 πβεπ᾿5 γειηδυκβ, ἐῤέά., ΑΡτ. 1.808. ---- 75. πνὉ} 6 βεεῖηβ ἴο ἢᾶνε 

ουπά θαϊ οπς οὗ ἴῃς ἴννὸ ννογάβ, ργοῦδὈ]ν πὴφ ψ Πϊοἢ τα5 ποῖ ἀεβηϊϊε ἐπουρῃ 
ἴοτ ἃ Ηδργεν βογῖθε, 30 ἴπδὶ ἂπ ἐχρίαπαίοσυ νογά νγὰ8 δάἀάεά, ---ο 2} ἀεοϊά- 
εα]γ 1658 ἔογοῖδ]ς ἐμδῃ ἐκτέτακα (5, ργο Δ ΌΪΥ ᾿ΠΡνη. --- 17. γῦφ ἕοσ Ἰγῦνν, 

οἵ, Οε5.38 ξὶ 22 ς. --- 18. Ὀ2ΝΓῚ] ἰ5 ἸαςΚίηρ ἰπ βενεὴ Ἠεῦτγενν Μ58., ἀπά δἰ πουρῃ 
1815. 15 γδίῃεσ ἃ βίεπάε Ὀαβὶβ οὐ ψνῃΐοἢ ἴο ἐγεοῖ ἃ [Πθοτγ, 1 βυβρεοὶ (με ψογὰ ἴο 
θὲ δῷ ἰηβουϊίοη ΤΏ 86 η86 15 ρεγίες ροοὰ νἱϊπουΐ ἰξ, 8 15 βεθὴ ἴῃ [86 

ἀρδηβίδιίου ρίνεπ ἀῦονθ. [1 5 ἃ ηιιεβέίου νι βεῖπογ ἴπ6 αὐυΐμοτ ννουἹὰ Πᾶνε 5α]ἀ 
“ἀδ τυερεέ ἀεγ ταν ἰῇ Ὧδ τλδδῃΐ 5 πρὶν ὑΠπδὶ 58ε τεϊυγπεὰ ἴο ἴῃε σμαπηθεῖ ἱπηπια- 

4Φ δι λἡὰϑ5 πετε : δϑνέ τάδε ζογά ἀεαγά ἀξεγ. ΤὨς δχαπιρὶε 15 ἰμϑίγιιοινα 45 βίον 
ἴπρ ἴον ἃ ἰεχὶ στοννβ. 



12 1: ΒΑΜΌΕΙ, 

ἀἰαιεῖν δά)οϊπὶπρ ἴπε τεπιρῖς. ΤῆΕ ἰοχὶ οἵ 6: ση αἱ εανες ἱρίο τὰφ ἐλανδεν ανὰ 
αίε τοί ἀεν ἀμοόαμα ἀπ ἀγαμά ΜΠ} ΣῈ ἃ (απ μεσ ἐχρδηβίοθ, [1{οτὶρίπαὶ, να 
οδηποῖ δοοοιηΐ ογ ἰἴ5 ἀΟὈγανί διίοη. ---- τ λστΝ Ὁ 291] καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς 

οὐ συνέπεσεν (δ. ἼἼΕ ΟὨΪΥ ρᾶτα}16] οἰϊεα ον 35) (70) 957) 15 οἵ ἀου)ια] Ἰπϊερτίίγ. 

1 βεειὴβ μεϊίες τμεγοίογε ἴο σογγοοὶ ΠΤ ἴο π5 0), ΜΏΪΟΙ ἰ8. αυϊϊε ἴῃ δοοοσζὰ 
ἢ ΠΕΡταν υἀβᾶρα. 

190-238. ΤΊΘ ῬΓΘΥ͂ΘΙ ΔΗΒΜΟΙΘΩῦ, δηὰ [09 ΨΟῊ Ῥθυζοτγπιθά. ---- 
ἼΤΠε αἰνιδίοη Ὀαίνθθῃ [Π185 ἀπά (ἢς ργθοθήϊηρ 5 ατιβοίαὶ. “ΓΒ 
πατταῖϊνο σοητίπι165 νυ Πουΐ ἃ Ὁγεακ. ΑἰΕΙ ραγίηρ {Πεῖὶσγ σοϑρθοῖβ 

δἵ τῃ6 τδλρὶα [6 ποχί πηογηΐηρ 16 ἰδιλγ γεϊιγηθα ἴο {Παὶγ Ποπα 

ἴῃ Βαῆαῃ, «πώ Εἰζαπαὰ ἄπσιν Παππαλ ἀΐς τοῦς] οἵ, αεη. 4". 
Απ4 Υμαλευεὰ γερο δεν ἢ6 7} 5. Ὧδ τειπθηιθετεά Βδοῆεὶ ἅδη, 
405. ---20. 4κἡ {: εαπις 9 ῥαδς αἱ [ες ἐμ οὗ α γεαν “᾽αἐ τὴς δαγε 
ὦ :ομἹ δὐοαϊ 186 {ἰπ|6 οὗ [π6 Ὑϑδυγ ἔδβίῖναὶ. Ἅ“4πώ εαὐεά ἠΐξ πανιδ 
δανιμεί. ον οπι γαλευελ 7 λαῦε αεζεά ἀΐν} τῃε αβὶ νογάβ ενὶ- 
ἀδηῖὶν ρβῖνα ΠεΥ γθάβοῃ ἴοσ ἴΠ6 οῃοίςα οἵ [5 ἤαῖηε. ὙὍΠΕ εἰγπιοίορΥ 

ἄοεϑβ ποῖ Ῥθᾶγ ουὖ ἴῃ ἰητεηίίοη. --- 91. Αἴ τΠ6 ἀϑ08] τἰπι6 ΕἸΚΑηδἢ 

ΜΘΩΐ ὉΡ ἴο 511 οἢ Ὁ οὔεγ “ες γεαγίν ταεγίβεθ} 85 γ᾿ ἴᾶνε Ἠεατὰ 

ποιῃίηρ οὗ δή σον, ΜὨϊοἢ ἰ5 δα δὰ ἴῃ ἴῃς γεοεϊνβα οχῖ, ἴπῈ οσὰ 8 

816 ῬτοῦΔΌΪΥ ἴῃ ἰηδογιίίοη οἵ ἃ βουῖθα. --- 22. Ἡδηηδὴ ὄχουβεβ Ποῖ- 
561 ΠΌπΊ ἴῃ 6 ῥσοβθηΐ Ἰουγηου ἰῃ ἴμ6 ψογάϑβ : ἰάεη 16 δον ἴς τυεαπεα 

ἡλεη 7 τοῖν ὀγίηρ ἀϊηι} ἴοτ ἴννο γϑαγβ 5ῆ6 νου] Καερ ἢϊπὶ δἱ μοπῃθ, 
ἴοτ {Π|5 ψὰβ ἴῃ 6 ἀδυαὶ τἰπιθ, πὰ 15. 51} τἢ6 σδᾶβθ ἰῇ ἴτῃ6 Εδϑῖ, οἵ. 

Κοταῃ, 2523, ϑοίης οοιημηεηίϊαίοτβ ἤᾶνα ἱμουρῆϊ ἰξ ἱπηροβϑίδ]ε τῃαὶ 
1τη6 ὍοΟΥ οσουἹὰ Ὀς δοίια!ν ἀε]νετεὰ ἴο τ 6 Ὀτγίεϑδὶ δἵ 80 δα] δΔῃ 

886, ἃηᾷ πᾶνε {τἰ6δἀ ἴο ἱπίδγρτει τῆς νεγρ τὐεαηικα ἴῃ ἃ ἤρυτγαῖϊνα 

86η56. Βιιϊΐ [ἢ]5 56ῈΠῚ5 πΠΟΔ]ε ἃ ἴοσ. Ζλεμ τς τλαϊ τες “δε ζαἐθ 

φΓ γαλευεῆ, πα ἀδ «λαί ἀπυεῤ ἐλόγε ,ρογευεγ} νετε ἴῃ 6 ἰαϑὲ οἴδιιβα 
Π]θΔῃ5 οἵ οοιγβα αὐ ἦΐς δ[72. -- ῶ8. ΕἸΚαπδὴ σοηϑεηῖβ, δααϊπρ : 
Ομὲν γαλευεὰ εείαὀῥἠελ ἐὰν τυογα] ἃ νυ ὶϑὴ ἴμαῖ {ΠΕῚΓ Ἰίνθθ πλὰν Ὁ6 

ΒραΓΕα ἴο ἦο 8ἃ8 586 ρύγΓροβε5. --- 34. Αἱ ἴτε τἴπη6 δεῖ, σε ὀγομφλΐ 

ἀΐνι τ τοὐλ α Ἰάγες γεαν οὐδ ὀεδοοξ] ἃ ἀπυβιδ}ν να]! αὉ]ε 5δοτί- 

ἤςθ. Τῇ τεςεϊνεά ἰεχῖ ἢδ5 ζάγες ὀμζρεδς ὉΥ δῃι εττοῦ οὗ ἰγδηβοσὶρ- 
ὕοῃ. «“Ἵπ4 αη εῥηαλ 97 ἥσμν ἀπά α εἰίη οὗ τοῖο] ἴῃς δρυημάδηςσα 

οὗ ρῥγονίβίοῃ ννᾶϑ ἴῃ οσγάεσ ἴο ἰηνὶϊα πιδὴγν ἴο ““εδὶ δηὰ ἀτίηὶς δπὰ 

το)οῖςα Ὀείοσε Ὑδην θη " ἢ τε. Τῆς ἐῤλσλ οΥ ἥσων 5 ΑαἸάδοη 5 

οἤετίηρ αἷϑο, 714. 6.3, “Ὅὴε αυδηιν δοοοτάϊηρ ἴο [πε 5:η411εϑὶ 

σοιῃρυζαιίοη ννᾶ5 Ἴνεῖ ἃ Ὀυ5Πεὶ "᾿ (Μοοτε). --- 25. Αἴΐϊεσ βασι βοίηρ 
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τῃ6 Ὀυ]Ποοκ μεν δγομρὴ ἠδέ ἐπα ἡ ἘΠ τμδὲ ἴδ ψῆο]6 (ΑΛ νγα5 
Ῥτδβθηΐ ἰ5 ααϊῖα ἴῃ δοοοτὰ ψ} [6 βίηεβϑ οὐ [Ὠΐηρ5. ---- 238. 586 
τΘ 0 4}}15 Πευβεὶ ἴο ἢ5 τεπηειηῦγαησα ; 33.) δἔὲν ἤζε, δι», 7 αρε 2λὲ 

«υοναῦ; ἡμαΐ οἱροα πεαρ ἐδδε ἀδγε τ φγαγν το Υαλευεὴ 9 ---- 27. Τῇς 
ΔΉΏΘΘΥ ἴο ΠΟΙ ὈΓΑΥΘΙ; Οὐημεεγη τσ τ ὅσον 7 Ξγαγε σμπαά γαλτσεὴ 

φγαρίεα τυλαὲ 7 ᾳεκεα! τ. γι} γέφμεσί τολίελ 7 σεξεα ὁ ἀΐτ. τττ 
28. ΤΣ τεϊυσῃ 506 Ῥτόροβεβ ἴο τπᾶκε; δίρτυ 7, ὁ) μι} ραγί, λαῦε 

φίσελι ἀΐνι τ γαλενεά. ΑΔ δε ἀαγς τλαΐ δε «λα ἄνε ἠδ ἐς ρίϑέη ἰο 
γαλευε!} ἰ5Β Ηδῃηδῃ 5 ἀεξνοιίοη οἵ ΠΕΙ βοῇ Οπὶ]γ ἃ γενίναὶ οὗ 86 
δποίθηξ ἰᾶνν ΜΠΙΟἢ οἸαἰπγεά 41} {Πα ἢγθι θόγη ἴοσ δῆ Αἱ ἴμ6 

6ηἀ οὗ ἴῃε νεῖβε 38, δά 5 σμα ἦς δοτυεή το γαλτυεά. Τ{ ἢ Ϊ5 τοίδιϑ 
ἴο ϑδηλαὶ, ἰῈ 566 Π158 Δρργορτίδϊα ἐπουρῃ. [{ 5, βοψψενεσ, ἰδοκίηρ 

ἴῃ (68, νης ἢ ἰπβεγίϑ ἃ οἰδυβθε ηοΐ ἐουπά ἰπ 3Η δ [με επὰ οἵ ἴῃ 
ϑοηρ ἢ] οἢ (ο ]ον5. Τῆδθ ῥγοῦδῦ]α δχρ᾽δηδίίοη ἰ5 [παῖ ἴμ6 ϑοὴς 
ΜᾺ5 ἰηϑεγίεα ἰῃ ἴῃ6 ἵνο (εχίβ αἱ ἀἰβεγεηὶ ροϊηῖϊβ. ΤῊδ οτὶ ρίπαὶ ἰαχὲ 

ΒΘ6ΙῺ5 ἴο ἢᾶνα 5814, δίϊε Ηδηπδἢ 85 ρτεβεηϊδιίίοη οἵ ἴῃς δὰ, “ο τὴς 

ΣῪ ἀέρι λεγε απο τυ ο ἄαρμιαλ. ΤῊς ϑοηρ Μὰ5 ἰηβοτῖεα ἰη 38 

Ὀδεΐναδη ἴμ6 ἴνο Παῖνο5 οἵ [Π]5 βεηΐδησα ; ἴῃ (ὅ ἰξ σοτηθβ Ὀδίοτε ἴῃς 

ἢτβί ΒΔ]. 

20. Ὁ"5) ΓΊΡΡΓΟἽ 5 τη ]αυΐγ τῦθπ πρργὺ Ἐχ, 343. 2 (Ὦγ. 2428," -- )Π ἼΠΠΥ 
ποΡΥ] 6 Ρυΐβ καὶ συνέλαβεν αἱ ἴῃς επά οὗἉ ν.19, Τὴε ποτὰ 888 θδεπ ἱπίεγρο- 
Ἰαϊεά ἰῃ Ὀοϊὴ τοσθηβίοηβ, ἘΒεΐοσγα "2, (ὃ δπὰ Ὁ ἱπβοτὶ σμά “ὧδ αἰαὶ ; ἃ οα86 οὗ 

εχρ]ςδιῖνε ἐχραπβίοῃ. ---- γον θ᾽ ΠΥ 32] 88 Κιπιομὶ βεεβ, ἴ8ε {μεοῦν οὗ ἴῃ8 

Δυΐῖπον 18 ἴπαΐ ὈΝΥΟΦ 15 ἃ σοηῃίγδοϊίοη οὗ ὉΝῸ ὅν θ. Βιυϊῖΐ βυ ἢ! οοπίγδοϊίοῃ ἰδ 
ἀπῃεαγὰ οἵ εἰβενῆεγε. ὙΤΏετε ἰβ ἀπ Ἔχαρεῖίοαὶ ἰγϑά τοι πὶ ἑανουγ οἵ ὈΝΡῸΦ 

85 ἴῃς οτἱρί δ] ἔογπι οὗ ἴῃς νψογὰ, Ὀθαΐ, ἃ5 ϑῆονῃ Ὀγ Ὦγ. (Λύοδες, ἴῃ 1ος.), [85 

αἶβο ἰ5 ψίτπουΐ ἀπαίορυ. ΤΗΣ πιοβὲ πδίιγαὶ ἀεσίναϊίομ, τηδκίηρ ἰδ πιεδη, Λίαρρε 

7 Οοά, ἰβ αἰττὶ δυξεά το 51. Οταρογυ ὈῪ Θ΄ ἤπι. --- 31, ΥΥ ΟΝ] 1 νν δὴ ἰγαάϊίοη 

8668 ἴῃ [ἢΪ5 ἃ νον τπιδάα ἴογ ἴα Ὀἰτἢ οὗ ἃ βϑοθ, Βαῖ [86 ΟΙΪΥ νονν οὗ νυ ϊο ἢ τς 

πατγαῖϊνε ρῖνεβ 5 Δὴγ Κπονϊεάρε ἰΒ ΗδηΠΔ ἢ 8 νον. Ὑθεῖα ἰβ τεᾶϑοη ἴο βὰρ- 

Ροβε ἴῃς ψοζγήὰβ δῇ δάαϊτίοη ἴο (Πς οτὶρίπαὶ ἴεχί ἰμεγείογσαε. Τῆς τεπάθπου ἴο 

ΒΌΓ ἢ ἐχρδηβίοι ἰβ8 8εεὴ ἴῃ (ὅ ἢετε, νυνὶ ἢ τεδάβ, καὶ τὰς εὐχὰς αὐτοῦ καὶ πάσας 

τὰς δεκάτας τῆς γῆς αὐτοῦ. --- 32, ὈῸ2» Ψ] ἃ ρᾶτα}}εὶ ςαβε ἰβ5 7. 162, 5ο {ῃαὲ 
ἔδοτε ἰβ πο πεεὰά ἴο ἰηβετὶ οὐκ ἀναβήσομαι (51, ---- π᾿ Ἢ)}} Δρραγεηεν ἱπιεπάοθα 
ὈῪ ἴδε Ρυποίϊυδίοτβ 88 ἃ Νίρ μα]. [Ι{ ἰ8 θεϊίεγ ἴο τοδὰ ἰξ 48 ἴῃ6 ΟΔ] ἱπιρεγίδθοϊ 
ΟὩ δοοουηῖ οὗ 0 ὯΝ ὙΠΟ ἢ [Ο]]οννΒ ---- ρεσπαρβ ἴῃ 6 ψ6}}- πον Τοομβογίδιϊνα 
ΜΠ γε Υ: 7] τοῖν ὀγέηρ ἀὲρε τ “δα τοὸ πᾶν :εε ἐὰε γαεε οὗ Υαλευελ. --- 
38. ΥΣΥ ΓΝ] τοῦδέ θὲ ἀπάετβίοοα οὗ ϑοπῖε ῥγομηῖβα, Ὑῆδ ΟἹΪΥ οπε οὗἩἉ ψΒὶο ἢ 

4 Αοοοτάϊηρ ἴο ἴῃ ε56 ραβϑᾶρεβ γε 5Βῃοι α ἐχρεοὶ ἴδ 5ἰηρυίατ ΠΡΡῸ Βετα, δηὰ [μ6 
ἷ5, ἰπ ἔδοῖ, οπι δὰ ἱπ την Μ55. 



14 : ΘΑΜΌΕΙ, 

ψῈ δαᾶνε τεοοσὰ ἱβ ΕἸ} 5 τ ῖβ {παῖ Ἡδππδἢ 5ῃπου!ὰ ἢανε ἃ 80ῃ --- Ὑ δ οἢ ταῖρῃς 
Ὁε σοπδίτυεα ἃ5 ἃ ψογὰ οἵ Ὑδῆνεμ. Βαϊ [18 ἰ5 αἰγεδὰγν (1 4]1δὰ ἴῃ τς Ὀίπ ἢ 

οἵ ϑαπιυαὶ. [Ιἰ βεετιβ Ὀεϊίες ἰΒβεγείογε ἴο γτοδὰ 2" ψΠἢ (Ὁ τὸ ἐξελθὸν ἐκ τοῦ 

στόματός σου.---9Φ4. πιοῦν Ὁ».02} ἐν μόσχῳ τριετίζοντι (ὃ τ- ΦυΦῸ “02; οἵ, 
Οεῃ. 159, Τῆς τεδαϊηρ οἵ (ὅ ἰβ ἴο "ε τεβίογεά, Αἱ ἴδε επὰ οἵ ἰῆε νεγβε ὍὉ)7. 

ἊΨ) 58. αὶ ε] Πρ ῖ]ε; καὶ τὸ παιδάριον μετ᾽ αὐτῶν (ὅ 18 Ξυρετῆυουβ, [πουρὴ Ὁ 

Βεῖρβ ἰξ ΌΥ τεδάϊηρ καὶ εἰσῆλθον ἴοτ ἸνΝ2γ.. [Ι͂ἡ ἴπε ρῥγεδβεπῖ 5βίαίε οἵ ουὖζ 
Κπον εάρε ψγ6 ταυβῖ δε σοπίεηϊ ἴο οπὶξ ἴῃς ψογάβ; 4άε δον τύᾶς γοτέριρ 8 ΔῺ 
πῃ ροββ:0]ς τεπάετίηρ, δηὰ Ῥεβίἀεβ, [με βεπίεηος 15 βιρεγῆιουθ. Ὠγ. σοπ)εοίατεϑ 

{παῖ (Ὡς τογὰβ ΠῸΡ Ὅῦ)ὴν Ὀεϊοηρ δἱ ἴῃε επὰ οἵ νυ.25, ἀπά ἢς ἰ5 Το] οννεὰ Ὀγ Βυ, 
--3δ. 1 5:ὲ πὸ τϑάβοῃ ἴογ ἀεραιίίηρ ἴγομι ἴπε τεςεϊνεὰ ἰεχί. Τῆς οοπβεηὶ οὗ 
ΕἸΊ νγὰ5 πεοαββαυυ ἴο πιδκε ἴδε δοὶ ναϊϊά, δπὰ ἴξ νγὰβ δητίγαὶν ἀρργορτίδϊε {πὲ 
ῬοΙἢ ραγεπῖβ βῃου]ὰ ῥγεβεηῖ ἴῃ ε δὰ αἱ ἴῃ βαῃοΐυδιγ, ᾿[Βουρὴ [ῃς τηοῖμοτ ἴα ἶκε5 
186 Ιεδάϊπρ ρατ. [να ἅτε ἴο σἤδηρα αἵ 8}}, ννγεὲ τηυβὶ γεαὰ ὃν ὃΝ ΨΣΥ ΌΝ ΝὩΣῚ 

ΠῺΣ Ἴ»).ν. --τ- 36. »ΣΝ 2] 8 ρῆγαβε οἱαἰ πιὶηρσ ἴῃς ἰανουγαοὶς ποίΐος οὗ ἴῃς οπα 

δαάτεββεὰ, 14, 616,.---38, ον ἴῃς Ὁ} εογγεα ίνενε (ΤΉ. δες ΟἸεσγίουβ) ςξ, 
ΟεὩ. 2οῦ, ΓῺ «ἦε μὴν ἀεγ ῥαγ. ὌΝΟΣ ἰβ ἴο ἐποουγαρε ἃ ρϑίδοῃ ἴο αϑβὶς 
ὉΥ͂ σταπιϊηρ δὶβ τεααεβὶ, [ἤδ “0 γίνε πϊϊμουϊ ἃ ργενίουβ γεαιεβί, --ττο ἢ ἼΦΝ] 

Β66Ι8 ἱπῃροββίθϊε: Ἢ ἼΦΝ 865 ἱπαϊςαίεα Ὀγ (ΚΘ δηὰ ἱξ ἰουπὰ ἱπ ὁπε 

οοάεκ. ---- νον ὉΦ ἸΠΓΦ.}] βδοης Μ55. Βανα ὑπῦφο, ΤῊΘ ΨΒο]6 οἶδυβα ἰ5 18. Κ- 
ἱπρ ἰὰ ΒΑ νῃϊςἢ ρίνε ἃ δυϊβιίίζαϊς δὲ ἴλε Ὀερὶπηΐηρ οὗ 211. ΙΕ [5 τεργεβεηϊεά 
ἴῃ (Ὁ ἴῃ Ὀοϊὰ ρίδοςβ. 

Π. 1-10. Το δοὴρ οὗ ΗδΗΠΔΉ. --- ΤῊΣ ΔΌΙΠΟΥ οὐ ἴμ6 ἢπαὶ 

τεάδοϊοσ ἢεσε ρυῖβ ἰηίο [Π6 του οἵ Ηδηηδῇ ἃ βοηρ οἵ ρῥγαΐϑβε. 
Οδτοῖαὶ Ἔχαυηηδίίοῃ ϑἤονγβ ἰμαὶ ἰξ ἢὰ5 πὸ ρατγίίοι δ γοίδγεπος ἴὸ 

ἢδΓ οἰγουμηβίδησθβ. Τὴδ δϑβοσίίοη ἴμδὶ τς δαγγέηπ ἠάε ὀογηις φεῦδη 

τολίδε “δε ῥγοΐβε πιοίλδν σγοτυς Μαΐμέ ἰδ τοδάβ ΟἿΪΚ ἃ5 Δἢ Ἐχατρ]ε 

οἵ Οοά᾽ 5 Ξονεζείρῃ ἀδξα]ϊηρβ ψἱτ ἰδ ογεδίασεβ. Ῥοβϑί ΟΪΥ τῃ 5 

σουρίεὶ τᾶν ἤᾶνα ἀγανη ἴῃς αοαἰτοτ᾽5 δἰζθπιίοη, δηὰ πιδᾶάς ἢΪπὶ 
ταῖηκ τῃ6 ῥϑδϊπὶ ἀρρτορτγίαϊες ἴοσ (5 ρίαοθ. Βαΐ τἢϊ8 βϑεηίδηςε, 

ψ ἢ της τεβὲ οὗ ἴ6 σοτῃηροπί[ίοῃ, ἰδ ἴοο ραηεσαὶ ἴὸ ρῖνα αι Ἰίρῃϊ 

οη ἴδε 5ἰζυδίίοη οὗ ἴῃ δυΐμου. Τῇδ ἐχργεϑϑίοηβ υϑεὰ ἃσὸ ἴῇοβα 

σομημηοῃ ἴο (Π6 βσοηρβ ραϊπογεα ἴῃ ἴῃς Ῥϑβαϊῖεσ. [Γκ6 τδην οὗ 
ἴῆδπι, ἰι νοΐςε5 [86 (Δ οὗἩ ἴῃ ῥίοιιβ ἴῃ Ὑαηνεἢ 45 στυΐϊοσ ονοσ ἴπα 

ἀεβείη!εβ οἵ τηβῃ. 

ΤῊΣ 5ἰπιοῖαγα οὗ {86 ροδπὶ ἰβ5 ΨΕΤῪ 5 ρ]6. ΕὈυΓ βἴδηΖαβ ΠΊΔΥ͂ 

ὈῈ τηαῖκοὰ οὔ: (1) Τῇε Ὀε]ανετα ἀοχοίορυ ; (2) Νγατπίηρ ἴο 
τῆ6 δἴἰτορδηῖ; (3) Ὑδῆνε᾽5 ρονετγημηεηῖ ; (4) Οοπῆδεηος ἔοσ 

16 Διατε. ὙὴῈ πιεῖγα γαρ ΑΥ]ν βῆον γα δοσθηΐβ ἴο ἃ ἰΐης, 
ἐχοδρῖ ἰῇ οἠ6 ΟΥ̓ ΨῸ ἰηδίδῃησαδβ, ΨΏΘΓΘ ἴῃ 6 ἰοχὶ ἰ5 ρΡγοῦδΌΪΥ δὲ ἔδυ], 



Π. τ-ς 15 

Α {γδῃβδιίοῃ ἰς ρίνεπ ΌΥ Ῥγοίεβεον Βγίρρβ ἴῃ "5 δηεεσέαπῖς Ῥγοῤλέ (ΝΟΥ͂. 
1886), Ρ. 124 ἔ,, ἀπὰ νἱἴ οττἶσαὶ ποῖεβ ἰπ ἴῃς δγεσόγωνγίαν Κευΐειυ, τϑδς, 

Ῥ. 1128. 

1-2. ΤῊε ορεπίηρ ϑβἴδηζα ἰ8β οὔθ οὐ ργαῖβε, ὄἜχργεβϑῖνε οἵ [ῃς 

βἰηροτ᾽5 βίας οὗ πλϊηα ἰῃ νίεν οἵ Ὑδῆν θ᾽ 5 βίοιγ. 

ΟἸδά ἰ58 τν Βεαζὶ 'ἱπ Ὑδῆν δ, 

ΜΥ Βογῃ 18 Ἔχδὶϊϑὰ ἴῃ τγ σοά, 

Μὺγ του τἢ ἰ5 επἰδερεά οὌΥοσ ΤΥ ἐποπκίε, 

ογῚ τεὐοῖος ἴῃ [ΒΥ βαϊναιίοῃ. 

ὙΒετε ἰβ ἤοῃς Βοὶγ [ἷκε Ὑδῃνθῃ, 

Εοτ ἴδετε ἰβ ποτα σἱρδίεουβ ἴκα οας Οοά, 
Αμπὰ ἴδετε 8 πὸ τοοῖ ᾿εβίάεϑβ ἴῃες. 

1. πΌΝΓΥ τπ ὈθΡΓΓῚ] (58 [α5 βία καὶ εἶπεν, ὈΪΟὮ δ ἜπουρΆ. --- γὸ»} 
ἐστερεώθη (ὦ τιὰῦ ρὸ Ὀδοκ ἴο ὕῸΝ; Ὀαὶϊ 45 (ἢϊβ νεγὺ νυ 20 πιϊρῃς σοπνεν μὲ 
ταεδπΐηρ οἵ οὐὈβιϊπδου (οἵ, Ὠϊ. 259), 1ἰ βεεπιβ Ὀεϊΐϊεσ ἴο δάδετε ἴο ἢ. Τῆς 

εἰεναϊίΐοῃ οὗ ἴῃς Βοσῃ δηὰ ἴῃς ν]Ἱἀδηΐϊηρ οὗἨΘΏἴδῈ τηουτῃ τὲ (Ἀπ ἶαγ ἤρυτεβ 

ἴῃ Ηεῦτονν ροεῖγυ, 5. 921} 15. 5γ6. ΤΒε βεοοπά “17}2 βῃου!ὰ ἀουθίῖεβ8. ὈἊὲ 
ΟΝ τ (Ὁ πὰ 28 Μϑ95. --- 3. ΤῊς βεοοπα τηδῦδοσ ἰ5 ἼΣΟΣ 2. Ενν- 
ἀδηον δοπιοιίηρ μα8 Ὀδεη ἰοβῖ; δηὰ δ5 (Ὁ 888 δίκαιος, γε οαπηοὶ ἀο Ὀεϊζες 
ἴδῃ ἴο ἱπβετί ἰ. Βαϊ Βανίηρ [ΟἸ]οννεὰ 6ὅ ἴῃ [815, ἰἰ βεετιβ Ὀεϊΐεσ ἴο ρὸ ἢ 

ἰϊ αἰϑὸ ἱπ ἴῃς ἱπίεσομδηρε οἵ Ἴγῦ2 δῃμὰ υπῦνο. Τα Ῥδγαδαὶ!εἸ δι 5 ἴῃυ5 
ἱπιρτουεά. Εοσ ὍΣ, οἵ. Ρ5. 1852, 

8-ὅ. ὙΜασηΐηρ ἴο [86 ΟΡΡΟΒΘΣΆ. 

Ῥο ποῖ β8ρεαῖς Βαυρθεγ, 
Ογσ ἰεῖ ἀστορᾶποε οοπῖς ἔγοτῃ γοῦν τηουτ, 

Εογ ἃ Οοὰ οἵ Κπον]εάρε 15 Υδηνεῃ, 

Απὰά ἃ Οοὰ νγ8ο νεἰρἢβ τηεπ᾿β ἀδεάβ. 

Τῆς ον οἵ ἴδε ταὶρην 15 Ὀσοΐίκθη, 

Απά [δὲ νγνεακ δζὲ ρίγάεὰ νἢ ταϊρῆϊ. 

ὙΒοβε 80 μαὰ ρῥ]επῖν αἶο Ἰδςΐκ, 

Βυῖ ἴῃς ἰαπυϑπεὰ ἱπμετῖὶ ἴῃς Ἰαπά. 

Ἐογ ἴῃς Ὀάτγεη 8δα5 Ὀογῆς βενεῃ, 

Απὰ ἴδε πιοίδεσ οὗ τηδηῦ ἰδηρυΐβἢ 68. 

8. ΤὨς βτβῖ πῃοτιθοσ 18. ὈΠΙΠΔΠΑΡΘΔΌΪΥ ἰοηρ. ἴ{ 56 Ἔπὶβ ργοόῦδθῖς, ἱπεγείοτς, 
ἴδαῖ ΥὙ ἸὩ ἃγα ἀρ ϊοαῖεβ, ἀπὰ ἴπαὶ ἴ8ε 88ιμς 8 ἴσας οὗ [Ὡς ἀουῦ]ε Π52). 
11 δῆβϑινεῖβ δΥΕΥ ρύγροβα ἴο τεδά "722 γ2 10 ὍΝ. ΕῸΓ ῥγν, οἵ, ΡΒ. 3119, --- 

γυρὰ ὉΝ] 100 366. ΤΒς ρ]υταὶ ἰδ ῥγορθὶυ επιρβαῖίο, απὰ παιϊρῃι θὲ τεπάεγεὰ 
αἰ-ξησισένρ (Βτῖβ65). ---- Οὐδ ὍΣΓ ΝΟΥ] δἰ ἐες εγένεος πὸ βατεενε ρας ἐνεβιμρεῖς 
(Κευ88) 15. Βασαν 7υϑῖ θεὰ, Αἱ Ἰεαβὶ ἴ86 γῦθν βῃου]ὰ θὲ ἀεβογίδεά, ἴῃ ογάετ 
{μα γα ΤΊΔΥ ἀπάεγβιαινὰ ἴΠαϊ οτίπιεβ ἃγε πιεαπί. Τῆς ΟγΖ, τεδαϊπρ (5) (αἶδο 



16 1 ΒΑΜΌΕΙ, 

ἴῃ τῆς ἴεχὶ ἱπ βϑοῖης οορίεδ), πηᾶῖκεβ ἃ Ῥοβϑί]ς βδοῆβε: “μα ὃν λένε ἀεβίοης αγέ 

τυείράεά. Βαὶ (ὅ, τεαάϊηρ καὶ θεὸς ἑτοιμάζων ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ, τηᾶκε8 υ3 

βυβρεοῖ ἴμε οτίρίμαὶ ἴο βανε θθθὴ γύρον 150} νὺ (55).--- 4. Ὁγπ] ΤῊ. δπὰ 
τσ. οἷἱϊς 15. 2117 ἴπ ἔδνουγ οἵ ἴδε τεδάϊπρ. Βυῖ ἰξ βεεπὶβ βἰπιρὶεσ ἴο Ἄοοττγεοῖ 

ἴο πγπ: ἠσθένησε (ὃ.---ὅ. γ09)} Αἱγό ἐλενεσείνες ομ πουϊὰ Ὀς ἀρρτορτίδϊε, 
Ῥαΐ ἴα νεῦρ ἰ5 πονβεῖς (ουπὰ ἰῃ [ἢΪ5 βίεπι, δῃὰ γ0,, βιιρρεβδίεὰ Ὁγ ΟΦ, ἰδ 

ΡῬτείεγαθε. --- 0} ποεὰβ βοιηείίηρ ἴο σοπιρίθῖα ἴῃ6 βεῆβαε. Βυίρρβ ἴδκεβ 
πν ἴτοπι ἴῃς Ὀερὶπηΐηρ οἵ ἴ88 πεχί νεῦββ, δὰ ἰγαπϑίδίεβ ἀεο ἀοίἑάαγ γόγευεν. 

Βυϊῖ ἴῃ οτάεγ ἴο πιθδη ζεφ ἀοίϊαγ, ἴῃς νετῦ πεεὰβ βοιῃε ῃὶπρ ἴοὸ σομηρίεῖα 
{πὲ 861η886 --- σεα8ε 3 ογε ἰαδομγ. Ἐεϊπηαηη, οἰϊεά Ὀγ Ὦτ,, ρῬγόοροβεβ ΩΡ ὅττι, 

ΨΒΙΟΝ ἰ5 δἀορίεὰ Ὀγ Βιι..: παρῆκαν γῆν (ὃ ἀοδ5 ποῖ 5εεῃ ἴἰὸ δεῖὶρ 5, Ὀαΐ 

λαῤῥἑανεγεεε ἵ ροϊπίβ ἴο παρῴκησαν, ψν ΙΓ ἢ ἰ5 αἶΞο σοπβτπιοα ὈΥ ἴμ6 Αἰππεηΐδῃ 

(δοοοτάϊΐηρ ἴο ΗΡ). 1 δᾶνε, μεγείογε, νεηίαγεά ἴο τεβίοστα γΝν ἸΦῸν", οἵ. 5. 

2518, --- “91 οουὐἹὰ υπάουθιςαγ θὲ βραγεά. 45 οὐοΐίβ, Ὀυϊ (Ὁ τερζεβεηῖβ ἰξ ὉΥ 
ὅτι. --- οὐ} Ν} Οε85.25 ὃ ἐς ἀ. 

θ-8. ὙΑλτ μ᾿ 8 ζονθσπτηθηῖ. 

Υδν ἢ Κι 15 δηὰ ρῖνεϑ 1Ἰἔς, 

Βείηρβ ἄονῃ ἴο 58εοὶ δηὰ Ὀγΐπρβ ὑρ. 

ὙδἢννἜἢ πλαῖτεβ8 ροοσ δηὰ πηδῖκο5 τοι, 

Βεΐηρβ ἴον δηὰ 50 8εἴβ ου δἰ ϑἢ. 

Ἧξε ταΐϑεβ ἴῃ ροοσ ἔτοτῃ (ῃς ἀυϑῖ, 
Ετοπὶ ἴῃς ἀυπρ-Ὠ}}} Ἠς ταῖβεβ [Ὡς πεεάγ, 
Τὸ παῖε ἢϊπὶ 511 νυ ΠΟΌ]65 οὗ [με ρεορῖς, 

Απὰ ρἶνεβ Πἴπι 'π ροβϑεβδδίοῃ ἃ ρὶογίοιιβ ἴπγοπδ. 
[Εοτ ἴο Υδῃννεῆ ᾿εϊοπηρ ἴμε ῥ᾽ ]ὰγβ οἵ τῃς βαγῖ, 

Αμὰ ἢ δᾶϑ5 βεῖ (ῃς ψογὶὰ ἀροη 611]. 

8. ΤΙΗε βϑεοοπὰ ἢΑ]Γ ἰ8 βυποηγπιουβ υἱτἢ (ἢ ς ἤτβι --- 58 6οὶ ἴῃς αροάς οὗ ἴῃς 

ἀεαί. --- Ὥ. ηΝ} 18. τεργεβεπίεα ΌΥ καί αἴοπε ἰπ 65: εὐ Ψ,. --- ὃ. ὅτ ἀπά 1.3» 

δῖε ρᾶγα!]εὶ, 5. 72}8. --- ΠΡΦΝΌ] Μϑῃγ οοὐά. μᾶνε ΓΟΦΝΌΣ, ν μὶς ἢ 15 α]5ο ἴῃ 68 

τεδαΐϊηρ οἵ ΘΓ. Τῆς ΓΟΦῈ ἰδ ἴμε πιουπά οὗ τυ 8 Μνὶο ἢ δοσυμηυ]αῖεβ πθασ 

δὴ Οτἰεπίδὶ ἴονῃ. Βερρδβ οἴϊεῃ βϑρεπά [86 πίῃς ὑροη ἰξ ἴῃ ἀείαι! οὗ ἃ 

Ἰοάρίπρ. --- Ὁ)25} δυναστῶν λαῶν (88: δυναστῶν λαοῦ (ὅ:;, εν! ἐπ τοδάϊηρ 
ὉΡ 2), ΨΈΙΟΝ 56 απλ5 πῆγα νἱβοτουβ. ΤΕ οουρϊεῖ ἴῃ Ὀτβοϊεῖβ 8 ποῖ ἑουπὰ 

ἴῃ (δ, ἀπά 15 τπεγείοτε ργοῦδοὶν ποῖ οτἰρίπαὶ, [πῃ ρίδος οὗ ἰξ ψγε πὰ: διδοὺς 
εὐχὴν τῷ εὐχομένῳ, καὶ εὐλόγησεν ἔτη δικαίου, ν»Ἐϊς}} 5εατὴ8 δῃ ἐπάςσδνους ἴο 

δάδρὶ (6 ρβαϊπι τίοσε ποδὶγ ἴο ΗἩΔΠπδἢ 5 οἰγουτηδίδηοςϑ, 

9,10. Τῆο οομβάθποο οὗ [86 ὈΘΙΪΘΥ͂ΟΣ. 

Τῆς ἔδεῖ οἵ 5 (πἰεπά58 ἢς νὙ}} συατά, 

Βυϊ ἴδε νυ͵ἱοκεα 5}}4}} ρεσγίβῃ ἱπ ἀδυκηεβς, 

(ἔος τοὶ Ὁγ 5ἰγεηρίῃ ἰβ ἃ πιδῇ το] ρ ἢ). 



Π. 6-12 17 

Υδμν οι ἹἹ᾽ 5δοίτες Βῖ5 ἐπε πιῖε8, 

ὕροη ἴδεῖὶ ὡς νὴ} [μυπάετ πὶ ἴΠ 6 μεανθῃβ. 
Υδμνν ἢ ν"}}} Ἰυάρε ἴῃς επὰϑβ οὗ ἴῃς βασι; 

Ηξε ν}}}} ρῖνε Ξίγεηρίῃ ἴο πἷ8 Κίηρ, 

᾿Απὰ ν}}} Ἔχαὶὶ [8ε Βογῃ οἵ δἰδ ἀποἰπιεὰ. 

9. (Ο οτιῖῖβ ἴῃς ἢγβι ἵνγο πιεπηῦετβ οὗ [6 νεῖβθὲ. Ὑπεβε 566πὶ, πουγανεῦ, 

τλοτα ἰῃ δοσοσά ὑἱἢ ἴῃ 6 οοηίεχι ἴπδη ἴῃε τὨϊγά, --- 10. γ5}} τεδὰ γπν νὰ 

(-.--- 0] ἰβ σοπβτγτηςεά Ὁγ (δ, Ὀυϊ ἰ5 οὗ οουγτβε ἴο Ὀε ἴαϊκεὴ ςο]]εοι ν Αγ : 

γ 20 Ογᾶ. --το Ὁ] νὺ» Ογδ. Βα. ρῥγοροβεβ 1νὺ;», ψ βίοι γουὰ ποῖ θὲ ουαϊ οὗ 
Ρίαςαε. [π 1815 νεγϑε (Ὁ ἰπϑειίβ βὶχ ᾿ἴπεβ ἔγτομῃ [ετ. οὗξ. ἘῸσ ΠΥ ἴῃ ᾿ἴπε 3 

(ὦ [85 β3ἰπιρὶγ αὐτός. --- Ὑ1)9} 85 ἃ {6 οὗ ἴμε Κίηρ (πὰ νε οδῃ Βαγαϊν ἀπάογ- 

βίαπά ἰξ οἰμεγνίβε ἢεγα) [μ]5 ψοζὰ 18 δηοίμεσ ἱπαϊοαϊΐοῃ οὗἨ σοτωραγαιί νοῦ 

Ἰαῖς ἀδῖς. 

11. Τῇδ νεῖβα ἰ5 [6 σοποϊυβίοῃ οὗ ἴῃς δοσουηὶ οὗ ϑ8γλμ6}᾽5 
ἀεαϊοδίίοη ἀπά οὐ ρίηα!ν τε: “πῶ οὐς Δ ἀΐνε ἡδιερε ὀεοῦογέ 

γαλιυεὴ απ τὐέηί 19 Καπιαλ, ὀμὲ 1ὲ6 ὅον εοηδημοα περ ίγῖηρ 
19 γαλτυελ ἐπ τάς 2γέρεπες ογΓ ΕΔ ἡα 2 γίοοι, 

11. καὶ κατέλιπεν αὐτὸν ἐκεῖ ἐνώπιον κυρίου (ὃ 5 τερτεβεπίεά ἴἰπ 38) Ὁγ ἴα 

αϑὲ ἴῆτες πογήβ οἵ 128, 1 15 βοδυοεὶν ροβϑῖῦ]ε ἴο ἀουδι ἴῃαἱ (δ Π45 1ῃε οτἱρὶ παὶ, 

πὰ (δαὶ [15 ρσορεγ ρίαςε '5. Βεσα. ---- ΠΟΤ ρον Ἴ9Υ] οδπ βοδυοεὶγ θὲ οτὶρίπαὶ, 

85 Ηδπηδῇ μα8 θεεη ἴδε ῥγοταϊπεηΐ ομαγδοίεσ ἴῃ Ψῃδΐ ῥργεοεάθβ ἧνε βῃουϊὰ 
τοαὰ πρΌ Δ ἼΡΓΥ οὐ ὩΠΌΠ ὉὍ, ὍῊῈ νογὰβ 002. Ὁ» ἃτε Ἰδοκίηρ ἴῃ (58 ἀπά 

ΒΡετἤμσουϑ. --- ΠΦῸ] ἰ5 οὔϊεηῃ υϑεἀ οὗ ῥγίθβευ βοσνῖο. 

12-17. ὙΠῸ σοΥΤαρύΐου οὗ [19 οχίβίϊηρ ᾿γτἰθείμοοάᾶ. --- ΤῊΣ 
δυῖμου ἀδβοσῖραβ ἴῃ6 σοηάυοι οἵ ΕἸ} Β 5οὴβ5 ἰπ ἃ τλδῆηοῦ ἴο ρῥοίηϊ 

ἴῃς σοηΐϊταβκί δἤογαθβα Ὀγ ϑαπημεὶ, δῃη ἃ 4150 ἴο ὑγδράγε ἴογ ἴΠ6 οδίδϑ- 
ττορῆς τηδὲ 5 ἴο ονογίαϊα [Π6ἷγ ἤουβα. Τῆς οτίπιε οἵ νυ ἢ {ΠΟῪ 
ἅτῈ δοουβθα 5 ἀττορᾶῆος ἴῃ ἀδπιδηαίηρ ἃ β8ῆδγε οὗ ἴῃ βδογίῆσε 
δηά ἰῃ ποῖ σοηϊεηίηρ [Ππετηβοῖνεβ ἢ της Ῥοτγίίοηβ δϑϑίρηθα ὉΥ͂ 
συδίοπι ΟΥ ὈΥ αν. 

ΤῊς Ῥᾶσδβταρῇ βεραγαῖϊθβ ἰἴβεὶ ἢ 580 ἩθαΙν ἔἴτοπὶ ψνῆδὶ ῥτγεσεεβ 
Δη4 (οἸϊονγβ, ἴμδὶ 6 δίχα ἢν ΘΌΡΡΟβα ἴ ἴο Ὀαϊοηρ ἴο 8ῃ οἱάδγ 

ἀοουπιοηΐ νοῦ [ἢ 6 δυῖμοῦ οὗ ([ῃ6 16 οὗ ϑδπγι6ὶ γόνα ἰηῖο ΠῚ5 
παχγδίϊνβ. 

12. Το 5οη5 οἵ ΕἸΪ ψετε τυίεξεα τη} ἴῃς Ῥἤγαβα αξοὰ, δοθῆ 
4 δείϊα, 15 Ῥᾶτδ}]6] ἴὸ ἀἰσισλίεν 97) δεέϊα  ἀϑεὰ ἴῃ 115, Υε τασδὶ Ὀ6 

ΟΑΥΘΙΙ] ποῖ ἴο ἀβϑιπια ἴπαὶ Ὀ6]14] νγὰβ αἱ 15 {{π|6 ἃ ῬΤΌΡΟΙ ΠᾶΠΊ6. 

Ὑνμαΐενεσ [5 οτὶρίῃ, [ἃ ἀδηοίεβ ἐχίγειηε ἀδργανγ. Ζ7Άεν ἔπειν ποῖ 
ς 



18 1 ΒΘΑΜΌΕΙ, 

γαλευελ ἴῃ ΔΏΥ 500 ἢ! 5688 ἃ5 ψοι]Ἱὰ ἰεδα τἤθηλ ἴο ἄο ἢΐ5 μ]]}, 
ποῦ δε φηίεσῦς ἐμέ γονι 116 ῥεοῤίε)] τῇ ϊβ οἸδιϑε ἔτοπὶ ἴῃ πδχῖ 
νΟΙ56 566 πὴ5 ἴο Ῥεϊοηρ ἤεγε. ---- 13, 14, ΠΡ» εηευε» ὦ νιαπ σαεγίβεσ, 

46 2γίεσδε σεγυαη τυομ ἠ εογσ, αὐ τὴς ὀοίησ 97 “6 ἥσεελ, τοὐὰ λὲς 

4ἔιγεε- ῥγοηιρεα γογὰ 1π λἰἶς λαπά, απα τυοικδ εἰγίφε ἐξ ἱπίο 226 20 οΥ 
26 ῥαπὶ ον ἐλφ ζομε] τῇ τηθιποά σου] 5βοαγοαὶν θὲ ποτα οἤεηθίνε. 
ΑΖ] “λα τἔῖε χογᾷ ὀγσωρλ μῷ τε ῥγίεσε τὐοιέμ ἰαξε γον ἀϊηισεῦγ } Ὁγ 
τῆς μαπά οἵὨ Ὠἰβ βεγνδηῖ, [ῃδὲ 5. ΤὨϊΪβ νἱοϊθποα νὰβ ποῖ δχεχοϊβεα 

ἴῃ ἰϑοϊδῖβ ἃ οᾶβ65 οὐἶυ, Ὀὰῖ νγᾶ5 ὑγδοῖ σα! ππίνογϑδὶ ---- 9 αὐ “ιγαεὶ 

ἐλαέεανιθ ο εαεγίβες ο γα λτυεὴ ἐπ δληολ. ---- 1δ. νΥοτϑε ἰ5 ἴο (ο]]ονν : 

Δονγεουεν, ὀεζογε τῴεν ὀμγησαὶ ἐλε γαἰ, τε 2γίεεξε σεγυαηΐ μϑεα 

εο»»" ες ἀπα ταν ἴο ἐλε οὔεγεγ: Οἵόε γοαοίίηρ- ἥδε )ο»γ ἐλε ῥγίεει ----- ἐξ 

το ποί ἰαξε δοίσ ἥεελ γον δδισε, ὀμέ γατυ) τηϊ5 ἀπγοιηιεά τὸ 
58 ΥΠ] 6 ρα, ἃ5 ποῖῃϊηρ οὐραῖς ἴο ἰπίεσνεπε δεύνεεη [6 ρταβεπίδιοη 

οὔτε οἤετίηρς δηὰ {μ6 Ὀυγηϊηρ οὗ {86 ρατὶ θεϊοηρίηρ ἴο Ὑδῆνεῃ. 

ΓΏΘ δχροβιυ]αιίοη οἵ ἴἢ6 νου ρρεσ ἴὸ (ἢΠἰ5 εἤξοϊ οἠἱγ Ἰεὰ ἴο 

{τ65} ἴῆϑυϊ : δάσο “δε οὔεγεγ σαν: 7λεν αγέ ροΐριρ ἰο ὀμγη λδ χα] 

αὐ οηες, ἔλεπ ἕαξε τολαΐσυογ γος δίζαςε, ἀξ τυομί τ  Δο" Υρι 

«λαΐ ρίοε 1} αὐ οπεό ον 7 τοῦξῥἃ ἑαῖε ἐξ γ ὕογες. ---- 1. ΤῊΣ ργθαῖηαβα 

οὔ Πα 5[η οσοηβίβίβα ἴῃ τἢϊ5, [παῖ [6868 ῥγίεϑίβ σοφία 216 οδεργίηιρε 

97 γαλευελ. 

18. γιν Ὁ5)555 051] (Ὁ παὰ γνῸ 1π9Γ Ὁ0 22"; [15 15 ςοπῆιτηεα ὉγΥ 9 Μ55. 
δὰ βθεπβ ργείεσαθϊε. Ὅῆε πεᾶγεδὶ ρδγα]]εὶ 15 [)1. 1.88 --- “ΝῸ ὉΠ ὉΡΦῈ. 
Τὶ ἰ5 εχίγεπιεὶν αἰβῆουϊο τὸ ἀεοϊάς ψῃβοῖπον 1815 οἴδυδα Ὀεϊοπρβ ψ ἢ τὰς ρῥγεοεά- 

ἰῃρ νεγβὲ οὐ ψῃεῖπεν ἰξ δῃου!ὰ Ὀερίη ἃ πεν βεπίθπος: “ἦς γείοηε οὐ ἑὰς γίεί 

«ον τόας ἐλαἱ ἀϊς τεγυαν τυοιέί εοθθ. Ὴς ἀεοίϊβῖνα οοπδιἀεγαζίοη 18 ἴῃς υ86ὲ 
οὔ δε ρῆγαβε ἰῃ Ὀι, 18δ, ννεγα ἴξ σεγίδι ΠῚΥ πιθϑῃβ ἴῃε ἐμέ οὐ ἐς φγίεείς ἥγονε 
ἐξ ῥεοῤίε. Οἡ τἢϊ5 δοσοιηῖ ἰξ Ὀεϊοηρβ ἢ τς ρῥτεςεάΐϊηρ, ᾿πΠουρΡ ἢ ψψε ἐχρεοῖ 

Δ “Ν ἴο ργεσεάς θῦΦῸ. ΕῸΥ Ὁ Φη φὸ 6. δῃὰ Ὁγ, τεδὰ Ὁ.) πιφῦν,. --- 14, τιϑπν 
ἀουθι]ε85 5Βῃου! θὲ ἴῃς ροϊπιίηρ, νι (δ. [ηβίοδὰ οὗ ἔουγ νεββεὶβ 65 Πδ5 Ὀυϊ 

ἴδτες. --- 2} 5ῃου]α θὲ σοτγεοϊεά ἴο 3» ψ πῃ ΘΟ ΘΖ, --- πο Ὁ Ὁ] ἴῃς ταυϊοϊορν 

ἰ5. τεϊϊενεὰ Ὁγ (58 θῦσαι κυρίῳ ἐν Σηλώμ, ἀπὰ τἢϊ8 5πῃουϊὰ θὲ τεβίογθὰ, [{ ἰ5 

ποῖ Ἄσετίδὶπ [Παὶ Ὁ Βῃου!ὰ "ε γεϊαϊπεὰ ν τη (ἢ 5 τεδάϊΐηρ (ΚΙ., Βι.). -- 16. 91] 

εν! ἀθθε]ν ἰηϊγοάμςεβ ἴμ 6 οἸϊπιᾶχ. --- Πρ] λάβω ὥ,ὅ. Τῆς τεδαϊΐηρ οἵ 38 β8εεπι5 

τποτς ΠΠΚεὶγ ἴο ὈῈ οτίρίπαὶ. --- 16. ὍΝ.) 88 ροϊπίεὰ Ὦγ 4} νου] ἐἰεβογῖρε ἃ 

βίπρίὶε ᾿αβ6. [1 βεαπὶβ θεῖζεγ ἴο ροϊῃηϊ ἌΝ δηα ἴο υπάετβίαπα ἰΐ 85 βίαϊϊπρ 8 

ἈΥΡοΙἢ ε8|5. --- ϑὃν ἰδ ποῖ τεργεβεηῖεα ἴῃ (δ. ---ῦ ΑἸ] Ἀπ Ονγδ ἀπά ἰπ το οοὐά,, 

Ῥεβί ε8 (5.2. --- "γπρ Ὁ] 15. )υδιβεά Ὁ ἀπαΐορυ, οἴ, τ, 7 ρ5ε:,8 δ 136 Ύγ; Βαϊ ἰξ 

ἷβ βπιοοῖπεῦ ἴο οἤδηρε ἴο "ὑππρὸν (ΚΙ|.). τ 17. πνπν στον, ὶ ἢ 15 ἰπβετίεὰ ἰπ 

αἰβετεηῖ ρ᾽δοεβ ἰῃ ἀἰβετεπὶ τεσεηβίοπβ οἱ (δ, ἰβ ροββί Ο]Υ ποῖ οτὶρίπαὶ, αἃβ ἰὰ ἰβ 



11. 12-21 Ι9 

βιρογβιουβ δηὰ τηΔ  ἤανε οτερῖ ἰπ ἴτοτη ἴῃ6 ποχὶ νεῦβε, --- Ὁ. ΝΠ] Ἰδοκίπρ 

ἰπ 65, βεεπὶβ ἴο Ὅὲ δὴ ᾿πϑεγίίοη ἱπιεπαάθα ἴὸ ᾿ἰϊρῃίεη τῆς οδϊεροτγίςδὶ δββοτιίοη 

1δαι ἴδε 2γέεεις ἰγεδῖεα ἴῃς οἤδπετίηρθ ἢ σοπίαχμεϊγ. 

18-21. Τῆς παγγαῖϊνε γεϊυσηβ ἴο ϑδηλ 6] ψῆο ἐοηδημδα τεγυΐηιδ 

γαλτυελ] 11. διε πές οὐ γαλευεά, ν᾿ πηθδηβ Ὑαμ Ἔα Ὠἰμηβε], 

ΘΑΠΊΠ6] 5 ἀεβο θα 85 ὦ ἐσ ρίγιίξα το α ἤμεη ἐρλοα ] πθετα 

186 δρῃοά ἰ5 νι ἀθητν ἃ ῬΓ ον ρϑτγιηεηῖ, 228 2 5. 63, Βαυ- 
ἀϊββίη " ροϊηϊβ ουἍἭ [Παΐ ἸΙηδη βαγηθηῖϊβ γῈΓΘ ΌΓ ὉγΥ ἴῃς Εργρίϊδη 

Ργεβίβ. Ὀϊσγεοῖ ἱπἤμθπος οδηηοῖ Ὀ6 ρῥτονβά. ---19. 454] λΐς νιοίάεγ 
με 9 »ιαζε ἀΐπι ὦ ἤιε γοόσ] πὸ ἘΏρ]Π5ἢ ογὰ Ἔχϑοῖν οοττα- 

Βροπάβ ἴο ἴπ6 Ηδῦτον. Τὴ ραγῃθηῖΐ ννὰ8 ΨΌΤΏ ΟΥΝΕΥ τῆς τυηΐα. 

ὙὝΠΒοτα βθαεὴβ 0 σεαϑοη ἴο πᾶ ἔδυϊε ἢ [πε ϑἰαιϊεπηεηῖ οἡ τΠ6 
διουπά τῃδῖ 85 ἴπῃε ῬΟΥ τὰν ἰΐ νγου]ά πὸ Ἰοῆρεγ Ὀε ἃ ἀμ τορε. 

Τῆς Ὡαγαῖου ἢδ5 [Π6 δι] 6 Γ γαῖα Ἔσρ οἰ ἰὴ τη. οι 116 55 
τὴς οἰοιῇ νγὰϑ βρᾷῃ ἀπ ψόνθῃ ὈΥ [5 πῃοῖΠσ, ἃ5 νν6}} ἂἃ5. τὴ 6 τοῦς 
ουϊ δηά βενεὰ Ὁγ ἢετ. --- 20. ΤῊΣ ὈΪεββίηρ οἵ ΕἸΪ: Καλτυεὴ γέβαν 
ἠἄλεε τοι «εε γον ἐλις τὐονιανι 707, 2ς οἱ τὐλίελ τἦς γαῦε 1Ὁ 

γαλτυελ] τῃε τεοείνεα ἰοχί 8 οὔβουγα, θα [Π6 τϑίδσεηος τησδὲ Ὀ6 
το τ, ψἤσγε ΗδηηδΔἢ ΕἜΧΡρΓΘΒΘΙΥ 5ᾶγ5 5ῆ6 [45 ρίνεη ἢΐπὶ ἴο Ὑδν ἢ. 

21. Α4πώ γαλευεὰ υἱεἠκα αππαλ)] 85 Ἀ6 αἀϊά ϑαγαῆ, ὕξη. 21, 56 
ἡλα «ἦε γαῦέ ὀίγίλ ἰο ἡδιγες σορῖς «πᾶ ἔσο ἀσπιράϊεγ:} ἴῃ δἀαϊίοη ἴο 
ϑαθθαὶ. 28μ1 ἠὲ ἐπὶ ϑαριμεὶ ργεῖν μῇ τπ δε 2γερεπος 97 Υαλετσελ. 

19. ἸῈ Ὁ)9»Ὸ}] ἴμ6 Ὁ»ΡῸ νὰβ ἴῃς οὐΐεν ραγηιθπῖ ϑγόγῃ ὈΥ̓ νΜψγ6]1-ἴο-ἀο Ῥεορῖε. 

11 ννὰ8. ἀβυδ!γ 5}6ρν6]6855, 88 γΧα τρδύ Ἰυάρε ἔγτοπιὶ ἴῃε εἰ ρμδϑὶβ Ἰαϊὰ ἀροὸπ 

1ποβ8ὲ στ ϑἰεθνεβ. Εου 100 ΚΙ. Ργοροββδ 1.7.3, Ἄοδίογι, νυ ἰοἢ, Βονγενεγ, ὁσσυγβ 

πονῇεγε ἰπ ΒΙΌ] 1.4] Ηῦτεν. --- 30, Ὁ] σψουὰ ῥεγθαρθ δῆβινευ Οὐγσ ρὺτγ- 

Ῥοβε. Βαϊ ἀποτίσαι (58 ἱπαϊςαίε8 Ὁ5Φ 8δ8 ἀοεβ ἀνταποδώσει (51, --- ν᾽ 

ΜΔ] οδηποῖ ὃς τὶρῃῖ, ᾿πουρἢ ἴῃς αδἰϊεπιρί ἰ8 τηδής ἴο ἰγϑηβίαϊβ ἴΐ, τυλέοὰ 

ομθ αεξεαά οΓ γαλτυεά. Βαυῖ ἴῃδγα ἴβ πὸ σγϑᾶβϑοῃ ἴοσ ἴῃς ἱπάδῆηίϊε νεγὺ ἤεγα: 

ΕἸΙ νου! ςετίαϊ ΠΥ πᾶνα βαϊὰ πον οὐ γῶν δὰ ψουἹὰ αἶϑὸ μᾶνα υπεὰ 10. 
Οἱ τε Ραϑβὶβ οἵ 128 ννγὲ πδίαγα!υ τεβίοστε πρνφη (Βὰ.). φῦ Πα ἔχρησας ΜὨΐοἢ 

'5 εν ἀεὶ γῦνφη, οἵ, ἔχ. τ1)30, Βῖ ἴξ 5βετηβ υη[αῖγ ἴο ρῖνς ἴῃς πιεγῖϊ τὸ ΕἸΚα- 

ΠΔΉ. -- ἸΣΡῸ 155} Ῥεϊϊαγ ἴο πιᾶκα ἴῃ6 βυβῖχ ρ᾽υγαὶ 88 ἰπ βοπὶὲ ςοαά.; (ὃ 
ποννενεσ τᾶ κ68 ἴῃς νεγὺ βἰηρυϊαγ. --- 91. 0.2] 5866 πὶ85 νπουΐ πηοῖϊνε : ἼΡΘΝ 

ΘΟ΄ῷ 5ῃου]ά "ὲε ταβίοτβάα, ----- ἼΠ.}] 5 ἰδςκίηρ ἴῃ 68, οὗ, 129, ΜΠ Ιοἢ βθονβ μον 
δΑΒΙΪΥ βυο ἢ ἰπβουτίοηβ τὸ πιδάθ. Αἰτοῦ ΤΥ ἰπβετὶ τ 658, 

4 σεελίελίε ες ἀμ εείανιεηλίελση βν εεέεγίλωνις, Τ,εἰρΖὶρ, 1880, Ὁ. 70, τοίεγγη 

1ο Ἡετγοαοίυ5, 11. 37. Οοτηρᾶτγε, αἷσο, Νοννδοῖ, “1εὐν. Αγελάοδοσίε, 11. Ρ. ττ6. 



20 : ΒΑΜΌΕΙ, 

22-.25. ἘΠῚ 8 ̓ποξέθοίπδὶ ΣΘΌῸΚΘ. --- ΤῊΘ ῥῬδγάρταρῃ Ἰοΐῃβ ἀϊ- 
τε ιν ἴο ν."7, δῃά, ἃ5 δἰγεδάγν ἱπάϊςαϊεα, νγὰβ ργοῦδῦὶυ ρατὶ οἵ ἃ 

βοῦγος ψὨϊςἢ ἰγοαϊοὰ τῃς 5η δηά ρυπηίϑῃμλεηι οἵ ΕἸ} 5 βοῆς ψἰϊῆουῖ 

τείδσθησο ἴο ϑαπλμεὶ. --- 92. ΑἸΙΠουρ ΕἸΪ ννὰ5 ἃ νΕΓΥ οἷά πηδη, γε 

λὲ μεϑα 1ο ἅεα» τυλαΐ λὲς σοτῖς τῦέγέ ἀσίηρ]}) ἴῃ τείεγεπος 5 ἴο ἴπ6 
δῃ5 δγεδάγ ἰαϊά ἴο {πεὶγ οὔατρε. Τῇδ ἱπιρυτιυ ργεαϊοδιεα οὗ [6 πὶ 

ἴῃ [ῃ6 βεοοηά δα] οὗ ἴῃ νϑῦβα τῖτᾶβ ποῖ ἴῃ τῆς τηϊπα οἵ ἴμε οτὶρίηδὶ 

δαίθοσ. --- 38. Τῆς τεῦυκε : νὰν τοῖΐ γοι ( ἠδ ἄξε 97) ἤλεϑε “λιίηρε 

τολΊΐολ 7 ἀεαν )οηι τὰς νιοικά οΥ αἦ 6 φεοῤίε 9] τῃϊ5, νΠ] ἢ 15 δῃ 

ΔΟτονίαϊεα ἰοχῖ, βεεη5 ἴο σοῆνϑυ 41} παῖ πὲ τῃεδῃΐϊ ἴο 54. --- 
24, ΛΟ, »"ν σομς" Λοζ ροοσα ἰς “ἦς γεῤογ τολίολ 7 ἀεαγ. -. 2λ6 

2εοῤίς ο΄ γαλευελ] ἴῃς τεχὶ 5 βυβρίείουβ, ΔηἀΔ ρϑυῆδρβ οὐ ρί ΠΑ γ 

ςοηῃίαϊπεα ἃ ρῥσγοδι τίοη. --- ῷῶ5. Τῆς πιοῖϊνε ἰ5 [ῃ6 αἰ Πα] οὗ 
Πηάϊηρ ἃ τηεαίδῖογ ἤδη δῆ εῇ 5 ἴῃς οἤεηάεά ρατγὶγ : 27 α νιαπ 

οἵη ἀραϊπεί ὦ νιαη, Οοα τοῖ »εσαϊ 412] σ8565 οἵ [ῃ15 Κη σουὰ θὲ 
Ῥγουρῆς Ὀείοσγα αοά δ5 ἀπιρίγθ, ἀηὰ (6 οτὔδοὶ]ε σπου ἀδοϊάς 
Ὀεΐνεθη (ἢς ραγίϊθβ. δ 177 αραΐπεί γαλτυεὰ οηδ οἴη, τυλο «λαΐ 

ἀεὶ ας τηφϊαογ ἢ Νὸο ΠΙρΉΕΙ ΡΟνΕῚ εχίβῖβ ἴο νἤοπη ἴΠῃ6 οᾶ56 οδῇ 

Ῥὲ βυθην τε, Τῇ σοπο]υβίοη ἴ5, ἰμαΐ (ῃ6 οἤεηάεα ΡῥαγῪ ψ]}} 
τ Κ6 Πί τανθηβε. Τῇ δχροβιυ]αιίοη νγὰ5. {π|||1655, 2,0 γ γαλτυεὰ 

τὐας »ιΐ πα τσ οἦαν ἐλευ], δῃὰ οἡ ἴμδὲ δοσοιηὶ ἱποίϊε ἴἤθπι ἴο 
581}, 85 ἢς δϊεγνατάβ ἱποϊϊεὰ Πανὶ ἴο ἴακα ἴῃ Ἵβῆβιβ, 2 8. 24]. 

20. ϑαπιμεὶ 15 ἀραὶπ Ὀτουρῃξ ἴῃ, ἰπ σοπίγαϑι. Ης ζωΖ σγοτυΐρ᾽ 
ἐανρεν απα είν ἐπ ἐς σεῬιαδοι οΥ Υασλτυελ, ἀπά ἐπὶ “δε ἐεδνια- 

ἡοη οὗ πιέμ. 

22. 53] ἰ5 Ἰαοκίπρ ἱπ ΟΒ᾿, ΤῊΣ βεοοπά Βαὶῇ οἵ ἔπ σεῖβς Ὀτίηρβ 85 8η 
ΔἸ οπαὶ ἀσουβαϊίοη ἀραϊηβὶ [6 ῥγίεβὶβ [ῃδὶ (ΠΟΥ μρεα 20 ἐΐε τοῦὴᾶ ἐς τυονγεενε 

τυῆο νεἰντείεγ εα αἱ τάδ φαίς ογ τ1ἀε Τ᾽ ερεέ ο7 “εοίῖ» 9} ἴῃ6 βεπίεπος 5 βυβρίοίουβ; 
βτβῖ, Ὀεοδυβα ἴξ [5 ἰδοκίπρ ἰπ (58. 1π [ἴῃς βεοοπὰ ρἷδος ἴῃς οτὶρίῃαὶ πατταῖου 
[45 βἰαϊεά ἢΐβ8 δοσυβαίίοη ἀῦονς ἂπὰ [ἢ 5 βῃου]ὰ πᾶνε θδεη τπδάς ἃ ρατί οὗ {μαΐ 
δοσυβαϊίοη, ΕἾΠαΑΙΪγ, της ψΠΟΪε πατταῖϊνε, Ἔχοερὶ ἱπ [8 νϑῦβα, ἰ ἱρπογαηὶ οὗ 

τυονμδη τοήο πεΐμ σένα ἀπὰ οἵ τῇς 7μ2 977 7εείἑνε 88. ἊβἰϑὈ ἰ8ῃ6 ἃ αἱ ΘΠ ΠΟ. 
Τῆς Ἰαηριᾶρε ἰβ Ὀοτγονεὰ ἔτοπι ἴῃς Ῥγοβιν ἀοσυπιοηὶ οἵ ἴῃς Ῥεηπίαϊθαςἢ, 

Εχ. 388. ον {Πεϑὸ τοάβοπβ ἴῃς Πα] νεῖϑε '8 ἴο θὲ τεραγάθα 45 ἃ ᾿ἰδῖθ ἰπίει- 
Ῥοϊαἴίου (Υε., ΚΙ., Ττ,, Βι.). --- 38. Ὁ))Ὺ Ὁ) 21 ΩΝ] 5. Ἰδοκίπρ ἱπ 658 δπὰ 
ἀἰθίσυϊε τὸ σοπβίγαε : ,0γ 7 ἄταν οΓ γομ» εὐἱὲ ἀξαξίνιρε (ἘΝ.) ᾿απποῖ ὃς τῆς 
τισδηΐηρ. [ἱ βθετλβ θαεῖζεσ ἴο ἰεαᾶνα ἴῃ6 νὑγογὰβ οὐ. ---- ΓΝῸ] ἐκ στόματος (ὃ ἰ8 
τλοζα νἱν]ά. --- τον Ὁ;Π] ἰ5 ἱπιροββί]8. Τῆε πὸν [85 οοτης ἴῃ ὈΥ͂ [4136 ἀυρ]1ς8- 

τἴοπ οὗ ἴδε (οἸ]ονίπρς ὃν. (ὅ Βδβ κυρίου νι μΐο ἢ ρεῖμαρϑ τεργεϑεπίβ Ὀπῦν; θὰΐ 

λ 



ΤΠ. 22-26 21 

ποῖϊος [86 ρῆγαβε ΠΥ ὉΡ αἱ ἴπε εῃὰά οἵ ἴῃς ποχί νοῦβε. --- 934, γῸΨ 2.0» ὝΨΗ 

ὉΝΔ2)Ὁ] 86θῖιβ ὑη 6 }}} 610] - τολεὰ 7 ἄεαν ἠἀε δεοῤίε εἰγει ας ὮΙ, νουλὰ 
τεαυῖγε ὍΣ ἴο θὲ ἐχργεββεὰ Ὀείοτε [8 ραγίοἶρ]ε: γόοι νιαῖς ἀξ βεορίε ἐγ νι:- 
87:55 ψουἹὰ τϑησῖγε ἴπς δά αϊοη οἵ ὅπν, ἂἀπὰ [πὸ βᾶπιε ἴ5 ἴτῃς οἵ Κη ἢ 5 ὑγο- 

ΡΟΞΔ]: γόο ν"ιαξε ἑὰς ῥεοῤίε γογεαῖε [“ἠξ ταπείμαν}]. 1{ἀ νοτὰ οἵ (ῃϊ5 κὶπὰ 

οδη θὲ υϑεὰ Βετεα αἵ 4]}, ἰὶ 5 Ὀεΐζεγ ἴο σογγεοῖ ἴο ὉΓΩΣ οὐ ὉΓΊΣΝπ, γε ἐσαιΐ 

αείγα». Βαυῖ δκ αἵ {π6 Ὀεμίπηΐηρ οὗ [ῃ6 νεῦβε βιιρμεβίβ ἃ περδίΐνε σομηηδηα, 

ἴῃ ὙΠΟ ἢ οα8ε ἔπετα 85 θθεη ταϊοαὶ σογτγαρίίοῃ, --- 3δὅ. 1000 } δἃ8 ἴῃς ἀϊγεοῖ 
οἰ εοῖ ἰ5 ψἰἤουϊ ἀπαὶορν να πιᾶὺ τεαὰ ὃ "ὅροι; ε., Βα., ]., ροϊῃξ γ550), -τ- 

836. 5] ἰ5 Ἰαοκίπρ ἴῃ 658, 

271-36. Τὴο Τηγοαῖ οὗὨἨ Ῥπηϊβητηθηῖ προ ΕἸΙ. -- Απ υπηδπιεα 
Ῥτορῃδῖ σοίηα65 ἴο ΕἸΪ δῃά γθῆθατβαβ ἴ[ἢε Ὀεηθῆϊβ πε δπα ἢἷβ ἤουβε 

ᾶνα ταοεϊνθα ἴοπι γδῆνεῃ. Τῆς ἱηρται ας ἢ ἡ ῃϊς ἢ Ὧ6 Πᾶ5 

ἐτεαῖθα ἢἰβ θεπείδοϊου 5 ροϊηϊθά ουἱ, δηά τς τεπιοναὶ οἵ ἢΪ5 ἤοιιβα 

ἔτοτι [Π6 ῥγιθϑιῃοοά 15 ἑογεῖοὶ ἁ, ἢ τ[ῃ6 σοηβοαμπεηΐ ᾿ρονεπβἢ- 
τηδηΐ οἵ 5 ἀδϑδοθηἀδηΐβ. 
ΤῊ ρῥίεοα σϑιληἀ5 0.5 οὗὨ 5: Π}}] ΔΓ βθοιοηβ εἰβενεγο, 1. 615. τ Καὶ 

13,5, ψΠογα ἃ ρτορἢδί ἰ5 βεηΐ Μ] ἢ ἃ τορυκα, δηὰ οἵ οἴδμετβ, [4. 2᾽ δ 
το γγῃετα Ὑδῆνεῃ ΠἰπΊβ ΙΓ (οσ ἢΐ5. Απρο]) ἀεἰίνετα τπ6 τερυκα. 
ΑΙΙ ϑυςῇ ϑεοιοη8 ἃγὲ οὗ σοπῃρδγαίίνοὶυ Ἰἰαῖα ἀδῖα, ἀηὰ τε ῥτγεβθηὶ 

ΟὨΘ ἰ5 ἢ0 δχοδρίίοη. Τἢε οἠΐγ υρϑιίοη ψηϊςἢ ἰ5 ταϊβεὰ σοησογη- 
ἴῃς ἰξ 5 ννῃθῖμον ἰ 15 δὴ ἰηβαγιίοη τηδάθ δασ τ[ῃ6 παγγαῖϊνε οὗ 
ΘάτΏ116}}5 ᾿Πδ νγὰ5 σοπηρὶεῖθα. [ἢ δηβινογίηρ (ἢἰ5 ψγ6 πδ δα ἴο ποῖε 
ἴπαι τῃῆ6 δοοουηῖ οἵ ἴῃς ῥγίβϑίϑ᾽ ψἰοκεάηςβθϑ, εηαϊηρ ἂἵ τ5, πηὶρῃὶ 

6 οοπεηπεά ρεγίεοιγ ψ6}} ὈῪ ἴπ6 δοσοουηΐ οἵ ἴἢε οσαρίυτα οὗ ἴῃς 
Ατκ Ὀερίπηΐηρ αἱ 4. Τῆῇε ο]άεβὶ Ὠϊδιοτίδη νου πε ἢνε Ἰεῖϊ α5 

ἴο ἄταν ἴῃ6 τρογαὶ ουγϑεῖνεβ. [τ βθότηβ οὐ ἴῃ6 ψῃοΪα ργορδῦὶα 

ἴῃαῖ τΠἰ5 ψᾶ58 ἴῃ6 οαβ6. Βυῖϊ δὴ δἀϊΐογ, ηοΐ σοηΐθης ψ ἢ τἢ 15 [ὈΓΠῚ 

οἵ 1τῃ6 5ἴοσγυ, ἰηβεγίβ ἃ Οὐσγ βεοϊΐοη οὔ ρύγροβα ἴο ροίῃϊ ουΐ [ἢ 6 

Ἰεβδοθ. ΤῊΐβθ ΠΥ ΝΟΕΙ͂ Μ06}} ᾶνε ὕὈδεη ἄοης Ὀείογε ἴΠῈ ϑίουν 

οὗ ϑαπῖθὶ νγὰ8 ἰηβεγίθα ἰῇ ἴῃ6 παζσγαῖϊνθ, 8ἃ5 1η6 δυΐμου οὐ ἱπαῖ 

ΒἴΟΥΥ δὰ δρυπήδηϊ γεάβοη ἴο 16}] υ5 οὗ ἢἷβ ἢδγο᾽β ο]} Ἄνθη 1{ 2577. 

ΜΈΓΕ ἰΓΟΔΩΥ ἴῃ ἢΐβ ἰεχῖ, ψΏ]]6 τῃ6 ἰηιεγροϊαϊου ψγου]ὰ ἤανε ΠΟ 

τηοῖίνα ἴο ἰηβετί δ δ [[ 1. ννὰ5 δἰγεδαγν ἃ ρατὶ οἵ ἴῃς ἢἰβίουγ. 

Ννε. (ῶνιβ.» Ρ. 239 1.) ἰγεδῖβ {}:}8 βεοιίοῃ ἂἃ5 δῃ ἱπίεγροϊδιίοπ ἰηῖο [πὸ πᾶῦγα- 

ἔνε 5'πηῖϊατ ἴο ἴῃς ϑοηρ οἵ Ηδπηδῇ, ᾿[πουρἢ οὗὨ δου] ες ἀαῖε, “ γεῖ 5οδγοεὶν οἱ ε 

ἴδδη ᾿ευϊεγοποπιν δηὰ ἴπε τείοτπι οἵ 7οβίδῃ." Βι., 1.5. ῥ. 20ο, ([Ὠΐπκ5 ἴπε 

βεοίίοπ ἱπ ρίδος ὑυΐ “ Πευϊογομοτη βι 8}}γῪ τεοαϑβὶ," ἢ νυ ἰσ Οοτη]]}} ἀρτεεβ 

Εἰκἰείηρδ, Ρ. 99; δῃὰ Ὠτῖνεσ ἴδκεβ βυρβίδηιτ!ν ἴῃς βᾶτις νἱενν, 207.3, 



22 1: ΒΑΜΌΕΙ, 

Ρ. 174. 1 οδῃ 8εῈ πο ενϊάεποε οὗ ἴπε γεοαϑίίηρ, ἀπὰ {Ὁ ἴῃς ρίεςςε 15 ηοῖ πιο ἢ 
Ἰαῖεγ (πη [οϑβίδῃ, ἴμεσε 8 0 γεᾶβϑοῃ ΨΥ ἰΐ πιᾶὺ ποῖ δβᾶνε δχίϑίεὰ Ὀείογε {πε 

ἱποοτρογδίίοη οἵ {πὸ βίουυ οἵ ϑδῃιμεὶ Ἰηῖο (815 σοπίοχί, 

27. 4 νιαη οΓ σου] ἰῃ6 ρῆγαβε ἰ5 γεαεηι]Υ τι5ε4 οἵ ἃ ὑτορβεῖ, 
Ἐβρθοίδ!ν ἴῃ τ[Π6 Βοοκϑβ οἵ Κίηρϑβ ; ἰἴ Ι5 ἵνίςθ θεὰ οἵ δὴ δηρεὶ, 

74. 1358. 1ὴ ἃ ραββᾶρε δϑου θεὰ τὸ [. Ὁ. Ῥγοΐ. Μοογθ, οπςβ δρρ] δά 
ἴο Μοβεβ ἴῃ Ὠευϊζετοποπὶν (33', Ε), δἀῃά οῃοα αἷβο ἰπ ]οβῆυα (145, 

ἃ Ῥαᾶβϑαρα Πευϊθσοποιη 5:10 4}}}7 οοἰοιγο). Ζἅκς σαὶμι Υαλευελ] 
15 ἃ βίαπαϊηρ ρῆγαβε ἰῃ ἴ6 ρτορῃειίς ὑοοκβ. 7], εόγίιηδ' γευσα ρα 
γι) οὐ ἢ τὰν ζατλεγὴς ἀομδε, τοὐτής (ὰδν τυέγε ἐπὶ Ἐ ρ)}έ, σεγυαμής 10 

ἐλε ἀσμδς οΓ δλαγαολ] ἴῃς Μμαμδερὴς ἄσμδε ϑγὰ8 ῬγορΔὈΪν {6 οἴδη 
οὗ [βνὶ. Ῥᾶγα]]θὶ ἴο (ἢ15 οἰδεοϊίοη Ὀγ Ὑδην εἢ 85 ἃ γθάβοῃ ἴῸσ οὔμδ- 

ἀΐεηςα, ἰ5 ἴλε ἰτεχιεηΐ ἀγριμπηεηϊαϊίοη ἵτοτῇ ἢϊ5 οῃοῖςα οἵ [5γδεὶ 85 
5 ρθορῖδ. --- 28. 4.4] 7 ελοσό λέν ζγοηι αἷ 1ἠ6 ἐγδες οὐ] γασί ας την 
2γἱσεί, το οὔ ορι μιν αὐίαν, ἐο ὀπεγη σαεύδεες απο 10 ὀεαν απ ἐῤλοα! 

ΜΠΕΙΠΕΓ 6 που] ἰγαηβὶαῖα 2 ὁξαῦ δὴ. Ἔρἢῃοά, οἵ “0 τύεαν δῇ δρῃοὰ 

ἀερεμάβ ἀροη ἴῃ τηϑδηΐηρ οὗ ἴῃς ψογά ἐρῇῃοί, οσοποοτηΐηρ νης ἢ 
1ἢ 15 ρᾶδδᾶρε ἰδᾶνεβ 115 ὙΠΟΙΪΥ ἴῃ ἴῃ 6 ἄατκ. κπὦ 7 ραῦε τὰν ,α τες 

λἀομδο αἦ διε οβεγίηρε οὗ δ[ι6 τονῖς οὐ 75 γαε ,ογ γχροα] τῃε ἰαβῖ ἵνο 

ννογάβ ἀγα οπι6ἀ Όγ 3Η, ὕυϊ ἰουηά ἴῃ (6. ΤΉΏΘΥ 56επὶ ΠΘΟΘββαγΥ 
ἴο ἴῃε 56η86, (οΓ ἴῃς ροίηϊ οἵ με γτεῦυκε ἰ5 μαι ΕἾ} 5 505 ΜῈ σα 

αἰξϑαιϑῆεὰ ἢ τὰ ῥγονίϑίοη πιαάθ ίοσ ἴθ. [11 8εεπὴ5 οἰθᾶγ 

ταὶ ἴη6 τεσ Πᾶ5 ἴῃ πὐλϊπα εἰ γ τῇ {τ 6. οὗ ον] οὐ τῃ6 ἤουβε 

οὗ Αδγοὴ ψῆῃϊο ἢ νγὰ5 σῃοβεη ἴο ἴῃς ῥγὶεϑιῃοοά ἴῃ Εργρῖ, δπὰ τῇαὶ 

τῃοτείοτε ἢς ᾿ϊνεά Ὀείοτε ἴπε ἀδβοθηῖ οἵ Ζαύοκ (νἢο ἀϊπρίαςεά της 

ἀδβοοηάδηϊβ οὗ ΕἸ1) ννὰβ ἰσασθα εἰπε ἴοὸ [ονὶ οὐ ἴο Δδτγοη. -- 

29. νὰν τάεμ ἄρεέ ἤάσις ἰοῦ τοί αη ευὶδ 9) ὲ ὁπ μῇν σαογίβεες ἀπά 

πη} οὔεγίηρς απα ροί ἀοποινγ ΔΔ} δοὴς αόοῦδ ριξ, ἐπι γα ἠσηίηρ 

ἡέορι τοῖμι “6 βγεῖ οΥ αὐ διε οβεγίησε 97. 75 γαοί μὶν 2εοῤίσ 

Τῆὲ Ηφῦτγεν τἴεχὶ ἰ5 οὔβοισγα δηὰ [ἢ}5 γεϑίογδίίοη ἰδ ΟΥ̓ ῥσο- 

νἱϑίοηδὶ. [ἰ 966 ΠῚ5 ἴὸ Ἔχργεδϑβ ἴἢς πιϊπά οὗ ἴῃ νυυῖετ -- τηδίὶ ΕἸῚ 

Δἰοννεὰ ἢΐβ 50η5 ἴο 56|ΖῈ ἃ5 16] Γ ον [6 ρογίίοη ἴῃδι Ὀεϊοηρεὰ 
οἵ τίρῃι το (σά. --- 80. Α οἤδηρε οὗ ρυγροβε ἰ5 ἀεοϊαγεά : 7 ἀσα 

ἡιοπρλΐ ἐπα! τάν λοις σηα τἀν εἰαπ τλομδή κοπἤηνδ ἴηι μι} φγέδεηεό 

ργευεν»] ἴἴτ. «λομ  τυαέξ ἴο ἀπά 7γο ὀφίογε μνι9. “ΓῊς ἤρατε ἰ5 τΠδΐ 

4 Οἱ, ΒαυαϊίΞ5η, σεδολἑολίε (ες Αἀἠεείανιεεάση γι εσίεγίλεπις, ἰεἰρσὶρ, 1880, 

ΡΟ Ιο, ί. 
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οἵ ἃ σουτχίίεν ΠΟ ᾿ῖνθβ ἴῃ ἢΪ5 βονεσγείρῃ᾽ 5 νου, ὉΔ55 ἴῃ [6 ΠΠραϊ 
οὗ Πἷβ σουπίοπαποθ. βδμώ ποῖν, ταί Υαλιυεά, αν δὲ ἐξ ον γιὲ; 

ρον τἄάονμι ἐψαΐ λοπομρ γιὸ 7 τοῖἶἱ ἀοποιν, απ ἐἦεν λαΐ ἀξεῤίδό τις 

σλαΐ δὲ ξίρλμν εείφοηισα, --- 81. ὝΠε ῥτγεάϊοιίοη ἴο ψῃϊο ἢ τΠ15 Ιεδ 5 
Ρ: 7 τυἱῇ εμέ 7) τὰν ςεε4 ἃ ταδῃ ἢδ5 ΟΡ ἰῇ [6 βγνῖναὶ οἵ ἢΐ5 

Ροβίετιγν, ἰοηρ δῇ ἢς Εἰπηβα  ᾽5 βοηθ. «80 ζέαἱ φέεγε εὐλαὶ ποΐ ὁὲ 
απ οὐ νιαπ ἐπὶ ἕν )αγεῖβ} ρτετηδίατε ἀθδίῃ 15 ἃ βίρῃ οὗ (ῃ6 ἀἰϊνίπε 
ἀϊβρίεαβυτγα. -- 832. 4πα λοις «ἀαίξ ἔροξ, ὀείηρ ἐπὶ νας ἀπά τοί 
ἐπυΐομς 6γές, μῤοη αὐ τοί τὰ τολίεὰ 7 ζαυσεν ἤεγακ) ἃ5. ἃ Ῥυηίβἢ- 

τηθηΐ ἔοσγ ἴῃς ργέϑεηῖ σγεθαυν δεμανίοισ. Τῆς τεχῖ πγιβί Ὀ6 σοη- 

[(ἐ5564 ἴο 6 νεσῪ πησεγίδίη. --- 38. 44 1λε νιαπ οΥ “λἦπό τοάον 7 
ἐὐ ποί εμέ οὔ οι μῖν αἰΐαν σλαΐ ὀέξ τῥαγεώ ἡπμ ογαΐδν 10 ἐοπσηης ἀϊς 
4)6ς αμα ἴο σίαγυες ἀΐε σομέ, απ αὐ ἠὴο ἡμέγεασε οὐ τὰν λομδό σα 

Ἅϊε ὃν ἐδε ττσογ 97 νιθη! οὴ6 ἰ5 ἰδ πηρτ6α ἴο 566 ἃ γείεσθηςθ ἴο ἴῃς 
βἰδυρῃεγ οὗ τῃ6 ῥγίθβδίβ Ὁγ ϑδυ]. --- 34, Αἡ εαγηδϑβὶ οἵ ἴῃ σδί δι ν 

5βου]ὰ ὃς τῆς ἀφιῇ οὗἉ ΕἸ1᾿5 5οῃβ : ομ δἔε σα μῖδ (αν ὀοίὰ «λαῤ[ δε. ---- 

85. Ιηῃ σοῃίγαϑὶ ΜΠ ΕἾΙ ἴῃ 6 Τα 5141} θὲ ἃ (δἰ τ] ῥτίεβε : 42) διαὲ ἐς 
ἐπ ιν ἀσεαγί ἀπά ἐπὶ γι» δεῖγε ἂς τοι ἰρ, σπαά 7 τοῖΐ διωϊμ ἀΐνε απ 

ἐπάμγίηρ ἀομ561 τῃδῖ 15, ἃ σοπυουβ ροβίεγγ, οἷ, 2 5. γ.}, γαλτοεὴ 

νιαζες ἔποῖσπ ἴο Τάες ἠφα  γαλτυεά τοῦ δι ἠλέε α΄ ἀσώδε. ΤῊΪ5 
ΡΠεβῖ, ἴῃ Ρείβοη Οὐ ἴῃ ἢΐβ ἀεβοθηάδηίϊβ, σλαΐ τυαΐξ ὄφύογε γιΐρξ 
Ακοϊημ ει γον αὐ ἥνιθ} Ἰττ. αὐ τὴς ἄαγε. Ὑῆς Αποίμηε ἰ οἵ σουτβα 
τε Κίηρ οἵ 5τδε], δηὰ ἴῃ6 νυυϊτεῦ 56 6Π15 ἴο ἰοοῖκς ὑδοῖκ Ὡροὴ ἃ Ἰοηρ 

Ἰμα οἵ Κίηρβ. ὙΤΒετα σδη Ὀ6 πο ἀουδὶ τΠποτείογε παῖ ἴῃς ῥείζ 

2 γίοσὶ 156 Ζαάοκ, νῇῆο ννὰβ πιδάε ρῥγίδδε ὉΥ ϑοϊοιηοῃ ἰὴ ρΐἷδεβ οὗ 
ΑΡϊδῖμασ (ΕἸ}5 ρτεαῖ-ρταηάβοη). ΤῊΪβ ἰδ Ἔχργεβϑὶυ Βίαϊεά ἴο ὈῈὲ 

τη6 ΔΙΒΙμηεης οὗ τῇς Ῥτοόρἤῆθου, τ Κ. 27. Τῆς ἐδιηἶγ οἵ Ζαάοκ 

πιαϊηἰαιηδα {Παπηβεῖνεβ ἰῇ ἴῃς βαποίυαγΥ οὗ [6πιβαίεπη 00] (ἢε 
ἤπαὶ ἀεϑβιγυοιίοη οὐ ἴῃ 6 τετηρ]ε. --- 86. ΕἸ}᾿ 5. [Δ ΠΉΪΥ 5}.4}} θῈ 80 
τεἀυςεα 45 ἴο 566 Κ ἴῃ6 πγεηΐϊαὶ οὔῆςεβ οὗ [6 βϑδῃσίυδγυ ἴῸσ {6 

ΡὈἰτδηος τῃδι ταϊρῃς τῃ5 θῈ εαγηεα, “πῶ 2ὴ6 ογιε ἑλαΐ ἐς ῦ ο τὰν 

λοι τἠαΐϊ εοηις ἐο ὧο νι οὐείσαρος 707, α δὲ! οΥ γνιομέν ογ α ὥαΐ 

97 ὀγεαὶ Ἴ τε σοηίταϑι 15 Ὀδίνγαθη [Π6 ταρα ατὶν ἰη514}16 4 ῥτιθϑιῃοοὰ 

Μ ΔΙΟἢ ἰἰνε5 οὗ ἴῃς δἱίασ, δηά ἴπεῈ ἤδηρθίβτοη οἵ ἴῃς βαηοίσδγυ ῃ0 

ἃτ6 ΜΠ Ὡρ ἴο δάση Δῃ οσσδϑβίοηδὶ ΡΘΕ ΠΗΥ͂ ΟΥ̓ Δῃ Οὐσσδϑίοηδὶ πΊ6α] ὉΥ͂ 

τηεηΐαὶ βεγνίοθβ. “Ἴθ διῃδτίοη οὗ ἴΠε Ἰἰαιῖεσ 15 το Ὀ6 ραΐ ᾿ηῖο οῃ6 

οὔτε ῥτίεϑίβ᾽ ρίασαβ ἐπ σγαΐ ἐο σαΐ α »ιογ εἶ 97 τε ὀγεα οὔ Υαλτυελ] 

τῆς 5ἰαῖς οἵ τϊηρ5 15 τῃδὲ ψῃϊ ἢ νγα ἤηα δἴτοσ ἴῃς τείογηι οὗ [οϑδῇ, 
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πθδη ἴπ6 ῥτίθϑίβ οὗ ἴῃς Βαιηοίῃ ὑγαγα Οὐ] ρεὰ ἴο οοπΐοπὶ τΠ6πὶ- 
56 ῖν68 ΙΓ ναὶ Βα ογαϊπαῖα Ρ]Δ 65 ΒΘ τα ὑγοσα ἴῃ [ἢ 6 5εγνίοα οὗ {Π6 
76τιβαιθτλ βδῃοῖυδΓΥ. 

21. πῦ})} [86 ἱπίετγοραίϊνε Γ᾿ ἰβ ουἱ οἵἩ ρῖδος, ἴος ἰξ πγουϊὰ (811 ἔοτ ἃ 
περαῖϊνο δηϑυγεσ. [1{ 85 σοῃλε ΟἹ ἴο [ΐἷβ ὑνοσὰ Ὁ ἀυρ]ϊοαϊίοη οὗ [Π6 πεχὶ ὑσγε- 

ςεάϊηρ Ἰεϊζετ. ---- Π)ρ Γλ2Ὁ] πΐσμς ἴῃ σοημπδοιίοη υνἱτἢ 9.052 τηθᾶῃ ὀφύονῃρ ἐγηφ' 
ἐσ ἦε ἀοτεσε οὐ λαγαοά. Βυὶ (ὃ ἰ5 Ργοῦδὶν τρις ἴῃ ἰπβεγιίίηρ δούλων; τεαὰ, 

τποτγεΐοσα, “Ὁ ΓῺ ὉΛ12}. --- 238. ἽΠ21)] 85 δὴ ἰπῇηϊϊτίνε δοβοϊαΐε γεργεβεητίηρ ἃ 

βηϊξε νετῦ, ἴῃς νοσὰ ταῖρῃϊ ρᾶ55. Βυΐ ἰΐ 18 βίπυρὶες ἴο γεϑίοσε ἍπὩὶ ἢ ΟΞ. 
ΤΆε 5ογῖίθε ργοῦδοϊυ ἐπουρὴϊς Πα ννᾶ5 ροΐῃρ ἴο Ὀερίη ἴῃ6 νεῖβε ΠΝ ΠΣ ὍΠ2Ὶ 

φοττεβροηάϊηρ ἴο 5.2) 9) δΔΌονε; ΓΊΟΡὉ δϑεηβ ἴο βίαπά ἔογ γὴρη οΣ 
ἴο θὲ σοτγυρίςἀ ἔτοτῃ ἰἴζ. --- ΠΚΦῸ] ῥργοῦϑ ον πῆφῦν νὴ ΘΨ,. Αἱ ἴῃς επὰ οἵ 
(ἢς νεῖβε εἰς βρῶσιν (ὃ 5μου!α θὲ τεβίοτεάα. --- 99. ποῦ] ργεῆχ 1 τ (Ό. --- 
7272] ἴδε νεγὺ οσσυτβ οὐἷγ Ὀϊ. 3216, νβεγε ἰξ πιεᾶπϑ 20 εξ. Βαϊ ἩΒεῖμεν ἰΐ 
νου ]ὰ ταῖς 2 ἴῃ ἴῃε πιεαπίηρ 20 ἀέεξ αὐ 5 ποῖ ςεγτίδίη. (δ εν! ἀθπΕῪ τεδὰ 952 

ψ ΙΟ. πλακεβ ροοὰ 56ηβ6. --- Π»Ὸ ΔῚΣ ἼΦΝ] ἰ5 πίη 6] Πρί] 6 ἴῃ τ ἷ8. σοηίοχί: 
ἀναιδεῖ ὀφθαλμῷ (Ὁ πιᾶῦ τερτγεβϑεπί 1»)Ὸ 189 (Κ].). ὙΠ[8 πιαῖκοβ σοοά 56Ώ86, 

δηὰ νὲ πηυδὶ ΒΊΡΡΟΒΘ. ἸΓῸῚΣ ὍΦΝ ἰπβεγίεα ἴο μεὶρ ουῦ ἴπε ἀπὶπιίο! Πρ 0] 6 Π9Ὸ 

δίϊες [86 ᾿)9»Ὸ δδὰ ὑδοοπια πιυς]δίεα. --- ΣΝ 525] ΠΊΔΥ Ὀὲ σοπῃ)εοίγα! Ὁ 
αἰϊετοὰ ἴο Ὁτν νλϑπῦ, ἔου ἴὰ ἰ5 ΕἸ1}5 Ἰπάυϊρξεπος ἴο Ηἰβ 80η8 ἱμαὶῖ ἰ5 γερυκεά: 

ἐνευλογεῖσθαι ὦ νουἱὰ Ὀὲ πῇ. Εοτ Ὁ)" νι ϑῃουϊὰ ρεγῆαρβ γεδά Ὁ 

(Βυ.) αἰμβουρὴ τὰ ἰβ Ἔαυδ!ν ροοά βἰπηρὶγ ἴο Ἰεᾶνε οὔ [ἢ “ 88 ἃ ἀυρ ἰοαίε 
οἵ ἴῃε ρῥγεοεάϊηρ Ἰείζετ, --- 80. ἸΌΝ ὍΝ] ον ἴῃε βεοοπὰ Ψψογὰ ἴ8 ἱπάϊοαϊεὰ 

ΌΥ ὦ. Τῆς οοηίταθι πα  Ὀε Ὀεῖννεεῃ Ὑδῆν 8 ἰογπιοῖ ἐἰδεαγαΐίονε ἀπ 5 

Ῥτεβεηξ οπα. Βαυΐ ἰξ βεεπὶθ πιογε ἰογοί 6 ἴο τῆδκε Ὃν ἀδηοία ἴῃ6 ἱπουρῃΐ 
οἵ [ιῖ8 τοϊπὰ, δ6 ἐγεαυοηίίγ. ---- ΠΥ ΟΝ) 8 ἐγεχυεῆῖ ἴῃ ἴδ ῥγορβεῖβ. --- 

81. Ἴ»ν1] τὸ σπέρμα σον ΦΘ. Τλε Ἰαίϊετ δἰοῃῆς βεεπὶβ ἴο 6 ᾿υϑιβεά ὈΥ τς 

δοποϊαάίηρ νγογὰβ οἵ ἴῃε νεῖβεὲ (οοηῖτα Ὦτ., Κὶ.). γ»υ Ων βΒδουϊὰ θὲ πιδάς ἴο 

σοπίοτπι ἴο ἴ8ε ψογὰ ͵υβῖ ἀϊδουβθεά, ---ϑῷ, ΤῊΣ νεῖβθ, ἀοννη ἴο 23, 18 

οπϊτοὰ Ὁγ ΘΒ, ψῇεπος βοπὶε πᾶνε βυρροβεὰ ἰξ ποῖ οτίρί παὶ. Βαυῖ ἴῃς οπιΐβ- 
βἴοπ οδῃ 6 δοσουηϊοά ἔογ ὈΥ Ποπιεοζαϊευΐοη, ἀπά ἴΠ6 γεῖθς ἰ5 τεργεϑεηῖεά ἰπ 
ταοβὲ Μ959. οἵ (ὃ δῃά αἶϑο ἰπ 1. Βαϊΐ ἴο πιᾶκε 8εηβ8ὲ οἵ ἰδ 5 ἀποίῃεσ πιδίζου. --- 
ἩΡῸ ὋΣ ΓΩ2Π}) 5 ποηβθῆβε; ΚΙ, 15 ὑσοῦδου τὶρδι ἴῃ βεείπρ ἃ τείεσεῃςος ἴο 
186 ἩΡῸ προ 6 πᾶνε σμβδηρεά ἴο 1»»Ὸ αὔονε (νε. ροββι ΟΪΥ ἴΠ 6 (Ουπὶ ἸηΔΥ͂ 

μανα Ὀεθη 1}"Ὁ). [π [παΐ σᾶδς, ἴῃς 5ἰπιρὶεβὶ οογγεοϊίοῃ ν}}} θὲ ἴο τεδά 7}. 

ἱπδίοδά οὔ ρ»Ὸ. Εοῦ 2.2.» 1 Βᾶνε νεηῃίυγεά, ἰῃ 50 ἀεβρεγαίε ἃ ρᾶϑβᾶρε, ἴο μυΐ 

ΔΝ. --- 88. 1.)}} τεδά 1») 6. --- 2υ1Μ55}} 5. ροϊπιοὰ 85 ἃ Ηἰρῃ]] νυ τς 
τ᾿ ἀτορρεὰ. Τῆς τείεγεηος ἴο 101. 2858 15 δο ενἱάεηῖ, ποννενεῦ, [πδὶ ἴῃ 6 σοτγεο- 

ἴσῃ ἴο 2 ΝΠ) 86 επὶ8 ΟὈΥΪΟυΒ. --- ἼΦ0)] τεδὰ 12) (δ. ---- ὈΦΝ σϑηποῖ τηθδῃ 
ἐμρε σα υἱγέλονι αείαίενε νερεγί ἢ... Ἐξεδὰ ν ἢ 65 ὈὐΦΩΝ 32ἼΠ2. --- 84. οπτῦκ 

ὈΠ)0.] 5 Βυρετβυουβ ἀπά ρϑγῆαρβ ἃ βῖοββ. --- ὃδ. 15) 0.2] οἵ, 2528, --- 86. 55] 
ἰ5 Ἰαοϊκίπρ ᾽π 458 ἀῃὰ βυρετγῆμου. ---- ὉΠ" 22}] αἰ5ο ἰδοϊκίηρ ἴῃ (58, --- Ὁπ9] ὧν, 
δὰ 5 τοῦ κυρίου, ςοῃβτηιει Ὦγ {, ἀαηὰ ἀουθί1ε88 οτ σίπδὶ. 
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ΠΙ|Ι. 1-21. ΤΊιο τουθιαϊίοι ἴο δ 1116). ---- ϑατηυθὶ ψ ἢ 16 56 ορ- 
ἴῃ ἴῃ ἴῃ 6 βαῃοίυδΓΥ ΠΘΔΓΒ ἃ νοῖσ 6 οδ]]ηρ τη. ϑυρροβίηρ [δῖ ἰΐ 
ἰ5. ΕἸ, ἢ6 νγαῖῖ8 Ὁροὴ Ὠΐπιὶ [Ὡτῖσα. ΕἸἹ δ Ἰαϑῖ ρεγοεῖνθβ [ἢ 6 ῃδίυγε 
οὗ 16 ς4}} δηὰ ἰηϑδίπιςῖβ [6 ἰδὰ ἤονν ἴο γερὶγ. Τα 566μεὶ ἰ5 ἃ 

τονοϊδίίοη οἵ Ὑδῆνε᾽ 5 ἀδιθγιηϊδίίοη ἴἰο ἀδβίγου ἴῃ 6 ἤουβε οἵ ΕἸΪ. 

Οπ Βαγίηρ ἴῃς πγδβϑαρα ἴῃ ἀρβὰ ῥγίθβϑδί γεβίρῃβ ἈἰπΊβα τὸ τῃ6 ἀἰ- 
νἷῃα ν|}. ΤῊΣ βἰρηϊβοδησα οὗ 1μ6 τϑνοϊδίίοη 15 [ῃδΐ ᾿ξ Ορεηβ ϑ8πι- 

11.618 σΑΓΘΕΙ 48 ἃ ὑγορῃεῖ, δηὰ [5 ταρυϊδιίοη βοοῦ Ὀεσοπιθ5 Κηοῃ 
τὨτουρῃουϊ [5γδεὶ. 

ΤῊΣ οΠδρίεσ 566 Π15 ἴο ὃ6 ἃ τη. Πουῦῖ5 πᾶνε Ὀδδ Ἔχργοββεα 
85 ἴο ἴῃ οτρίμα! γ οὗ 1, Ὀὰϊ τ[ἢ656 βδεθπὶ ποῖ ἴο Ὀὲ ψΨῈ]]} 
ἰουπάο. Τὴ ποοαβϑίιγ οἵ ἴῃς δοσουηῖ ἴῃ ἃ 116 οἵὁἨ ϑ4π1ι6] 15 δνὶ- 

ἄθηι. Τῇε ἴδοι {παΐῖ τηϊ5 βθοϊΐοη ἀμρ ϊοαῖεβ ἴῃ 'νναγηΐηρ οὗ ἴῃς 
ΔΠοηγτου5 πιᾶῃ οὗ Οοά ἴῃ ἴμ6 ργθοθαϊηρ σμδρίοσ ἄοεβ ποῖ τᾶ 

ἰς τῆς 1685 Πδοδβϑασυ παῖ ϑατηι 6] δῃου ἃ Ὀ6 δοογεάϊ θα ἃ5 ἃ 

Ῥτορῆει. Απά πὸ τόσα δρρτορτγίδῖθ ογεάθηζίὶ σουἹὰ Ὅς ἐοιιπά 
ἴδῃ ἃ ρῥγεαϊοτίοη οὗ ἴπ6 ἀδϑιίγασίίοη οὗ τῃ6 ἤουβε οἱ ΕἸ... Τα 

τοὴῆς δηά 5βιγ]6 ἄστθα ψγ6}} ἢ οἢ. τ. 

1-10. ϑαγηιοὶ ἤθατθ ἃ νοΐοθ οδι]ηρ Ὠΐπὶ ἱπ 1ῃ6 πἰρμῖ, ἀπά τῃ6 

νοΐςα ῥγονθϑ ἴο Ὀ6 ἴῃ νοΐοε οἵ γδῆνεῃ. “ΓΠ6 δοσουηΐ ορϑηβ ψ ἢ 
ἃ τεϑίαϊεηθηῖ οἵ ϑδιηι6}᾽ 5 ροϑβϑι[οη ἴῃ ἴῃ6 το ρε βοενίοθ, δπά 

δὴ (6115 ὰ5 παῖ “ὲ4ε τυογά οΓ Υαλιυεὰ τοῖς γαγε ἐπὶ ἥδε ἤαγς, 
ἡάεγε τας τὸ... υἱείσπ!] ἴῃ αι] γἱηρ ννογὰ ΠΥ ποθὴ φνόδε 

ΟΥ τοϊξερ»εαή, Ὀὰϊ ἴΠῈῖῈ ἰβ γθάϑοη ἴο βυρροβθ ἴῃαὶ [ἴῃς οτὶρί μα] 

τοδάϊηρ ἰβ Ἰοβῖ. --- 2, 8. Αἴεγ (ῃεὲ ορεπίηρ οἶδι56, ἴῃ6 τῃγθδά οὔ 
ἴῃς πδιταῖϊνα 5 ἱηϊοιταρίεα ἴο ἀδβοτρα πε σοπαϊιίοη οὗὨ τπΐηρ5 αἱ 
τῆς τἰπλ6 ἤθη ἴῃς Ἔνθηΐ ἴοοκΚ ρῥ]άςε, δηᾶ ἰ5 γεϑιπιβα ἴῃ ν΄. 80 

16 βεηΐδησε ἰ5: 7.7 ἄγ ἵσ ῥα ἐπι λα (αν, τυάεη Εἰ... λα: 

γαλειυεὰ εαὐεα ϑαγνιμεί, ὙῊδ οἰγοιπιβίδητία! οἰδυβα 15. σοταρ!!- 

οδιεά ; τἢγεε οὗὨ ἰἴ5 ἰδπηβ 16}} οἵ τῃ6 σοηα! το οὗἉ τῃἱπρ5 αἱ ἴῃς πιο- 
τηδηΐ, (ῃε οἴπεῦ ρῖνεβ 5 ἱπίογπγδιίοη οὗ [ἢ 5ἴαϊβ οὐ ΕἸ1᾿5. ρῃγϑίςδὶ 

Υἱϑίοη. [{ 15 αἰ" πους ἴο 566 ἕονν [ἢ ϊ5 οἰδιιϑα Ὀεαγα οἡ 1ῃ6 ῥτγθβθηΐ 

Ὠἰβίοτγυ. Βαῖΐῖ ἱακίῃρ ἴῃ6 τοχὶ 85 ἰΐ βίῃ 45 γ7χα ΠΥ γθηάεσ ὈΥ ἰηβογί- 
ἰῃρ ἃ Ραγθηιῃεβ8: ἰάθη ΞΔ τας ἐνίης ἐπ ἀρ ῥέασες (ποῖν Δΐς ἐνὸς 

λα ὀφρέπ 19 σγοῖυ αΐνι, δ εοιἐ ποί 566) απ τὴς αν» 7 Οοά λαά 

ποΐ γεΐ ροπδ οί, ϑα»μδὶ αἴδο τᾶς ζηρ ἰη “τ6 7Ζεηιῥίς 97 γαλευεὰ 

τοάσγε τὼς Αγὰ οΓ Οοα τυας. Βαῖ τλ6 οτἱρί πα! ν οὗ τΠ6 τνογάβ ἴῃ ρὰ- Ὁ 
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τε ἢ 6515 15 ἀἰ βίου! τὸ πηαϊηϊαίη. ΤῊ οἴ 6Γ ἰτθηη5 ἀγα ἱπιροτγίδηϊ ἴοσ 

τῆς Ρίοζατα ἴδ Υ ργθϑθηΐ οὗ ἴη6 βδῃοίυαγυ. [{ 15 ὄἐνίἀθηις {πὶ ΕἸ; δηὰ 

ΒΑΠΊ8Ε] 5δἱερὶ ἰη δα]οϊηΐηρ γουμι5, [ἢ ποῖ ἴῃ το ϑᾶπι6 τσοομν. ϑ8ῃνι6ὶ, 

αἱ Ἰδαϑῖ, ἰὰῪ ἴῃ (Π6 ἀραγϊτηθηΐ ἴῃ ψῃϊο ἴῃ6 ΑΤκ βιοοά. “Γμδ ἀἱ 

ἴεγεηος δύνα [15 ἀγγαηρθιμηθηῖ δηά (ῃδϊ ῥγον! δὰ ἴῃ ἴῃς τγδαϊ- 

τίοπα] Γαῦθγηδοὶα ἰ5 ον άθηϊ. “Γαΐ ἃ ἰδίὴρ βῃου]ὰ Ὀυγη 4}} πίρῃῖ 
Ῥείογε Ὑδῆνθῃ ἰ8 ἰη δοσογάδησα ψ ἢ ἴῃ6 ἤϊηθθ5 οὗ τπΐηρθ. Τῇ 

ΘΑΙΪν [5γα θ᾽ 65 ἰὴ Ὀτον  αΐηρ Ὑδῆνε ἃ ἀνε] ηρ γαγα οαγοίαὶ ἴο 

(αγηϊβα ἰδ ἢ ἀτιῖο]65 οἵ 56 δηὰ Ἰυχυτγυ δοοογαϊηρ ἴὸ τπεὶγ ἰάθδ5. 

Οἵ δὴν ἰγρίςδὶ οἵ 5Υ πιο] 4] πηθδιΐηρ βυοἢ 85 ἰαῖου αἰϊδο δα ἰ156 1 

το 5 Γατηϊζαγο γα Πα ὯῸ ἴγᾶσθ ἰῇ οὐγ παιγαῖίνα. 8 ἵγᾶγ 85- 
βάπη6, πόνγανοσ, ἴῃαἴ ἴῃς ἰάρ Ὀυγηεα 41} ηἰρῆϊ ἴῃ ἴῃς βαῃοίμαγυ, 

ἃ5 Ννὰ5 ἰδία Θχργαβϑὶυ ρτονί δ, Εχ. 27", οἵ 2 (ἢγ. 1.3}, δῃά 

τῃεγείογα τμαΐ (6 τἴπγε οὐἩἨ ἁ ϑαιη6}᾽ 5. 04}} ννὰβ ἴῃ [ἢ6 εατὶν τηογηΐηρ. 
ΤῊς βδποῖυδτυ 15 ᾿θγα οδ]]6αὰ ἃ δνιῤές ἃ5 ἰῃ τ. ΤὍΤῇδ εἰεερίηρ οὗ 
δῇ δἰἰθηάδηϊ θᾶ ἴπ6 Αὐκ, ἃ5 ἃ βϑεινδῃηῖΐ 5|6Ὲρ5 δΑσ ἴῃς πηοηδγοῇ 

80 8ἃ5 ἴο 5εγνα Ὠΐιη, 5εθιὴ5 ἴο δῇον ργεῦδχι!ς οὐβίοτμῃ, Ὀὰϊ ον ἰΐ 

βῆον5 ([ἢ15 ἀσσουηΐ ἴο Ὀ6 ὑτγε- Πδυϊεγοηοιηῖς "1 ἀο ποΐῖ 5656. Τῇὴδ 

ὈεΙἸοΓ τηαῖ 5] 6 ροτα ἰη ἴῃ6 βδῃοίπατγΥ γεοαῖνα γενοϊατὶοηβ ἴῃ ἀγθᾶπηβ 

ΨΜᾺ5 σοΙΠΠΊΟη ἰῃ Δης αἰ Ὑ Δηἃ βεθιηβ οὶ γεῖ ἴὸ ἤανο αἰθα οαυϊ, 85 

τπετα ἅγα ἴγᾶσθϑ οὐ ἰξ ἀποηρ ἴῃ6ε Μοβίεηι5 ἴο ἴῃ6 ῥγεβεηῖ {{π|6. 

7Ζὴε Αγὲ οὐ “οί ἴ5 ἔδτε πηδηιοπεα ἔοσ ἴῃ6 ἄτϑι τἰπιθ. [{ ἰβ δνὶ- 

ἀδπαν τμε 584π|ὲ ἢ ϊοἢ νγὰ5 αἰτεγιναγάς γαηϑίεγγεα ἴὸ ἢἰβ οἰϊδα 6] ὈῪ 

Ὀανὶά, ἀπά νη ϊοἢ νγὰϑ ἴῃ 6 βδσγβα οὐΐεοῖ ἰπ ἴῃς ΤαπΊρ]ς οἵ ϑοϊοιηοῃ. 
Βιυῖ 6 ἤανα πὸ ἀδβογριίοη οὗ ἰξ , 8Δῃ δαγὶγ νυυϊϊεσ. 866 Ὀαίον, 

οἡ 4΄. --4. Τὴε τεχῖ πιιβὲ 6 τεϑβίοτγαά αἱ ἵπἰ5 ροϊπί, ψῇετε ᾿νε ἐχ- 
Ρθοῖ ἴῃς πιοϑὲ ἀείαι!εὰ δοσοιηῖ, 50 85 ἴο τοδα : Καλευεά εἰσοά ἀγα 

«αἰά: ϑανμμε, δαρμο,) Τῆς τοροι οῃ οὗ τῇς πᾶπιὲ ἰβ οης οὗ 

τὴς πιλτκϑ οἵ Εἰ διποηρ ἴῃς Ῥεηιαίθιοῃαὶ ἀοοσυπιεηίς, θη. 22} 465 
Εχ. 3..--- 5. Απηβινεσίηρ ψνῃαὶ ἢξ βιιρροβοα νγὰβ ἴῃ οΔ]} οἵ ΕἸΙ, 

ϑάμλμε] 5 δἰ άδη ἴο γεΐυγη ἴο ἢἰ5 ρἷδςα. --- 6, Ὑδην ἢ το 4}}5 ἀραίῃ : 

δα νεμε , δαριμσ" αἰ ἴῃς βαπηα στοϑὰ]τ α5. Ὀείοτο. --- ὕ. ΤῊ τε- 

τρατκ τῃδὶ «δα, πα] ποί νε ἔποτυ Καλτυεά, πα τὰ τυογα οὗ γαλ- 

«ὐεὴ ἀαιὶ ποΐ γε ὀεόηι γευσαίξα 10 ἀΐπι, ἰ5α αἀἀεἃ ἴο Ἔδχρ δίῃ ἢον ἰΐ 

ψὰβ ἴῃαῖ ἢς αἀἰά ποῖ τεσοορηῖζε ἴῃς νοῖςε οὗ ἴῃ6 βρβάᾶκετσ. --- 8. Αἵ 

τῆς τηϊγά ἐχρεγίεμος ΕἸΊ 2εγεείνε {χα γαλτυεά τυας εαὐίηρ 26 

45 δϑιγπιεὰ Ὁγ Κιιεὶ, 17. 11. Ρ. 33. 



11. ζ-|ὸ 27 

ἀή.---9. δκηοε ἢἷβ ἱπϑιίταοιίίοη : Οο απ ἐε ἄστυπ, απάᾶ 77 με 

εαΐ “ες ἠάσι σἠαί σαν. δῤεαξ ,7ον ἐἐν σεγυαη ἐς δοίεηΐσ. Α5 

τῆς δι ῦ)εοι 5 Ἰεΐτ ἱπἀθἤηϊτα ἴῃ [ἢ 6 οἴδυδα ἀγα {0 ογέ εαὐ “άδε, ἴὰ 15 

ΡτοῦΔθ]6 τπᾶὶ ἴῃ6 ἡδηϊα οἵ Ὑδῆνθ νγὰβ ποῖ τῃθητοπθα ἴῃ νῆδὶ 
(οἸονν5. ΕἸἾ ψ}}} Ιεὲ τῆς δὰ αἰβοονθσ ψῇο 186 ϑρβακεγ ἰ5. ---- 
10. ννῇδεη τῃε ο4}} οοπιθ5 ἀραίῃ, ϑδιῆμι 6] σαρ !εβ ἂἃ5. ἴδ πᾶ5 Ὀδθῃ 

ἀϊγεοῖβά. 
ΤῊΪβ βίηρ]α ρᾶβϑϑᾶρα 5 ποῖ δῃουδῇ ἴο ρίνα ὺ5 ἀῃ ΟἸά ᾿Γεβίατηεηϊ 

ἀοοιτίπε οἵ τενεϊαϊίοη. Βαῖΐ ᾿ξ σοηνεγβ ΜΠ} ρτεαὶ οἰθαγη 655 5 
δυῖῃοτ᾽ 5 σοηοερίίοη. Ηδ ἀο65 μοὶ ἀδβοτδε ἃ εἰγεαη), Ὀδοδυβα ἢ6 

τηᾶ κα 5 ϑδηλι6] σὶθ6 δηά γτυη ἴο ΕἸΪ δῇϊεσ δας οα]}]. ΗδἜ Ἵσοηςεϊνεά 

οὗ τῇς ρτορ εῖ 8ἃ5 μεδγίηρ ἃ νοῖσθ ρῇῆγϑίοδιν δια Ὁ] 6. ΤῊΪβ νοῖςα 

δηπηοϊαιδα ἱπ ἀγιϊου!αῖα ννογάβ ἴῃ 6 πηαϑβᾶρα ψῃϊοἢ τῃ6 Ρῥτορῆεὶ νγὰ5 

ἴο τεοεῖνθ. ῬὕΤῃα δχρογίθηςα ἰ5 ᾿ῃθγθίογε ποῖ ράγα δὶ ἴο ἴπαῖ οὗ 

7δςοῦ, ψῆο 58νν ἀπά ἢεαγὰ σοά ἰῃ ἃ ἀγεᾶῃ). 

1. γᾺ0)7 8566 πὶ8 ἴο γίνε πὸ ροοά τπδδηΐηρ. γδ, ν ὨΙΟἢ ΝΥ. βυ δεζαϊεβ, 15 

ἴοο νἱοϊεηΐ ἴῃ πιεδηΐηρ ἔος {Πϊ8 ρ]αςθ, [που ρῇ ἰϊ ἰ5 ροββί Ὁ]ε {παὶ ἴΠ 6 2 πᾶ8 σοπηε 
ίτοπι ἔπε ργεςεάϊηρ νγοσά. ---- 3, γ.)»}}] Βῃου]ά Ὀς γεδά νυἴεῃ τη Ο γέ. ---- τυ Ὁ πιπ] 

γνε. 5εεπὶβ ἴο δε Ψγοηρ ἰπ ἰηβίϑιϊηρ {παὶ ἴῃς βεσοῃὰ ννοτὰ σδαηποῖ Ὀ6 δὴ ἱηβηϊ- 

ἔνε, ὁπ ἴμε ρτουπὰ τπαἴ ἃ ὅ ψουἹὰ Ὀς τεηυϊγεά, Οἱ, ππ ὅπη Ἀῖ, 255.81., ὕτμ 
ὙΠ) 108. 37. Ιἐ 15 θεϊζον, ἐπεζείογε, ἴο ροϊπί ΤΥ. --- ΚὉ] 8ῃουϊὰ ρεγῆδρϑ 

6 νὸν (Ὁ). ---ϑ. Ὁ ἰ5 υϑυδ}γ σοπϑίγαεἀ ν ἢ [πε ἱπιρετέεοϊ ἴεπβε ἃ58 Πεζα, 

Ὀτ., Ζεπεοςῖῦ, 27 β. ---ἄ. καρ} [ἡ ν.}0 ννεὲ τεδὰ {πὶ Ὑδῆννεῃ σἱσοα ἀνα εαἰεαὶ 

ἄς ὀέύογε. Ἰὶ βεεπὶ8 πεοδββᾶσυ, ἰπεγείογε, (δὶ ἴῃς ορεηΐηρ δοοουπὶ 5ῃου]ὰ 
σοηῃίαΐῃ τη 5 ρατιϊσυϊατ, ἀηὰ 80 να βπὰ ἰπ (51; καὶ κατέστη καὶ ἐκάλεσε κύριος. 

ὙΠε οπιϊβϑίοῃ οὐ 21:51} ΠΥ Ὀς ὁ ψαηίοά ἔοτ Ὁγ ἰΐ5 Δ Πτοροπιοτρῃΐθπι. Ὑμαΐ 

ἰξ νναβ ποῖ οπηίτεὰ Ὀεϊονγ ΟἿΪΥ 5Πονν5, νναῖ γε Κηονν ἴτοπι οἴπεγ ραββᾶρεβ, [μδϊ 

ἃ σοττεοϊίοη οὔ (Π158 Κίπα ἰδ τάγεὶγ οατγίεα ἔατ. --- ΟΝ ΙΌ Το Ν} 5μουϊὰ Ὀς ὈΝ ΟΡ 
Ὀμλοφ 85 Ὀεΐονν, πὰ Βεῖα αἷβο ἴῃ (δ. --- δ. 5). [πε τερυΐϊαγ ἀπϑυνεῦ γμεη πε ἶβ 
πᾶπις ἰ8 οδ]]εή. --- θΘ. ὉΡ}] 5. ἰαοκίπρ πὶ 52, ἘΒγ 115 οπιϊβδίοη νγὲ Ἰοϑα 

ποίῃίηρ, ἀπά {πε βεοοηᾷ οδ]] ἰβ πιδάε υηϊΐοτπι νυ ἢ τε ἢγϑί. --- ὕ. Ὁ.9] 

ἐδούλευε πρὶν ἥ (Οἴ' Ξεεπι5 ἴο "Ὲ ἃ οᾶβε νγῆεγε ἃ Οτεεκ εὐϊίογ {τε ἴὸ τρᾶκα 

8εη8ε ουἱ οἵ ἃ ἰεχὶ ἢ ἠϊά ποῖ υπάετβίδης." ---- 5} βῆου]ά θὲ ροϊπίεα ἃ5 δῇ 

ἱπιρετίεοϊ αῆεσ ὅπὉ (Βδιϊοπετ, (]οννεὰ Ὦγ ΤῊ.). --- 9. Ὑ5 Ν] (51 δὰ 5 ὁ καλῶν, 
ΜἩΪΙΘὮ ἰβ ἃ οοτγεοῖ ἱπιετργείαίίοη οἵ ἴπε νυτίετ᾽5 πιεδπίηρ. --- νπν 2.1] (58 Πα8 

5 ΠΙΡῚΥ λάλει, ψὨΐοἢ 5 ψηαῖ ϑαπιιοὶ δοϊυδ! 5808 ἴῃ ν.10,ϑ, 1 8εεπὶβ ἴο πα 

ταογε ᾿ἰκοὶγ τπαὶ (ῃὨ6 πᾶπιεὲ ἰβ ἃ ἰαῖεγ ἰπβογίίοη ἴπ8π ἃ ἰαΐεγ οπιὶ ββίοῃ. --- 

10. Ὁ»05.Ὁ;095] οἴ. 14. 165, Ετοπὶ ψῃαΐ Παβ αἰτεδὰν Ὀεθη β8δϊὰ ἴξ 18. ενϊἀεηὶ 
τῃπαῖ (Π6 παγγαῖϊνε οαπηοῖ Ὀ6 τηδάςβ ἴο 1ΠΠυδίγαϊς ἴῃς ἑκεεδαΐϊογε σΟτηπιοῃ Δπιοη 

4 Τῆς τεδάϊηρ, μοψενευ, ἰ5 ἰουηὰ ἰπ ὶ σεγυίεδαί ἀπίεψπαι, (οά. Οοῃ. [κ55. αῤμὰ 

Μετζοεοπς. 



28 : ΒΑΜΌΕΙ, 

Ἐργριίδῃβ, ασεεῖκβ, απὰ Ἐομπαηβ. Βυΐ ἴμοτε 18 ργοῦ Δ ΌΪῪ ἃ βἰπιῖϊασ ἰάδα δὲ (ῃς 

Ῥαϑὶβ; παηιεὶν, ἴμαὶ ἴῃ 6 βαποίυδυ 18 ἃ ἔδνουγδῦὶε ρἷδος ἴο τεοεῖνε τευεϊδιίοπβ. 

ΓΕ ϑεγβετι, 2έωϊομανγν ὁ Οἰατείεαὶ ἀνφλίν, Ῥ. 435, Ἐτ εὐ δηάετ, 2αγεέοί- 
ἐμρισεηι στ ἡ. διἰδεηρέεεά, Αονιδδ, 111. Ὁ. 571 ΗΕ. 

11-.14 ΤῊΘ ΠΙΘ588ρ6. --- ΤῊς σοηϊεηίβ 416 οὗ 5 ἢ ἃ παΐυτο ὑπαὶ 

Θάπλ6] σου ἢο Ἰοηροσ Ὀ6 ἰῃ ἀουδὶ 85 ἴο ἴπ6 ροιβοηδ εν οὐ τῇς 
Βρεάκεγ: δελοία 7 ἂνὲ σόοι το ὧο α ἐλίηρ ἐπ ἤεγαοί σελ ἡλαΐ τε 

ῥαγς οὗ ἐόν» οπό λα ἀδαῦς ἐ σλαΐ γίρσ] οἴ, 2. Κι. 2133 76γ. τοῦ, 

Ῥοίῇῃ ἀδβογίηρ ἴῃ εἤεοϊ οὗὁ πδνν οὗ σδ]δηλγ. ὙὍὙὨΣ νοῦ ἰ5 υϑεὰ 
οὔςα οὗ [86 ττοπὈ]ηρ οὗ τῆς 1105 ἴτοπλ ἔεαγ (ΗΔ. 3.5). ---12. 2π 
ἠλαΐ αν 7) τοῖν μεῤβέ εῤοη ΕΔ αὐ ἐλαΐ 7 λαῦε «ῤοζεηι ἀραϊγδί λὲς 

ἀομδό ον ὀεσίπνίηρ το Φη41 ᾿ἴϊ. ὀερίπρίησ ἀπά φηάϊρηρ, τὴς δά- 

νεγΌ 4] Ἰηβηἰἴνε5 ἜΧργαδ5 ἴπ6 σοπλρ[εΐθηε85 οὔ [ἢ ριιηἰβῃπιθηΐ, --τ 

18. 4καάἅ τοις σλαί ὴ λίηι] ἃ 5! ρῃϊ οἤδηρε τοι ἴῃε τεοεϊνεαὰ 
τοχί --- ἀαύ 7 τοὶ ῥωπῖδα Δὶς ἀομδε ἤογεῦε7 707 ἐλέ σε ο Ἀΐς σορς, 

ἐπ λα ἀϊΐξ φοης τοόγέ ὀίαεῤλεηνιηρ Οοο, απαὶ ἀφ 4] ποΐ γεόμζε 

“λερι] τῃὴ6 τοχῖ 85 Ὀδθη Ρυγροϑεῖὶν οὐβουγαα ἴο 5ῃ16ε14 ἴῃ6 τεδάεσ 
το ρσοπουηοίηρ [πε νγογάβ ὀδεορλεηῖηρ σοαά, Ὀὰϊ [ῃ6 οτὶρίηδὶ ἢδ5 

(οτίυπαῖοῖν 6 θη ρτοβοσνοά ἴῃ (δ. --- 14, Ζ ογεύογε ἀαὺε 7 ςτυογηι 10 

26 λομδό οὐ Εἰ για: ἐς ρμὴδ 97 1216 ἀσμδε οὕ Εἰ Ἄελαΐ ποῦ ὁξ ἐχ- 

21ιᾳ4 ει} τῇς τεσοῃηΐοαὶ ἴθγπὶ οδῃ Ὀαδί Ὀε ἰγδηβίαῖθα τἢ.5, [Ποῦ ρἢ 

Ἡδεῦτεν δηὰ Οτεεκ ἰάδας οὗ Ὄχρίδιίομ πηυϑί ποῖ Ὀ6 σοηδιϑθά. 23) 

σαργίδεε ογ ὁν οὔεγίπσ )ογευεγ] ἴῃς Ἐχργεαϑϑίοη 566 ΠῚ5 ἴο θ6 πιδάβ 

ΨΕΙΥ ρβεηεσαὶ ἰη ογθσγ ἴο δι ρῃαϑὶζα ἴῃ6 ἱπηροβϑὶ Ὀ]ΠΠΥ οὗ ρῥ]δοαιίηρ, 

ἴῃε οἤεηάεά ἀείτγ ΌὉγ δηγ οὗ ἴῃε πιεῖμοάβ Κπόνη ἴο ἴπε τἰῖαα]. [π 
ΟΥΙΏΔΓΥ ο8565 οὗ ἢἰβ5 Δῆρογ ἢδ τηϊρῃϊς Ὀ6 ἀρρεαβεὰ ὮὉγ Ἅγια απ 

οὔεγίησ, 26} 

[{ ῃὰ58 Ὀδδὴ βυρροβεά ὃγ βδοπλα ἴμαΐϊ ἴπ6 τονϑϊδιίοη ἴο ϑδτηιεὶ 

ΜᾺ 5 ΟΥΡΊΠ4}}Ὺ οὗἩ ἃ ἀϊβεγεηῖ ἰεηοσ, ρσεάϊοιτίπρ [π6 ἀοοπὶ οὗ ϑῃ ΠΟ ἢ 
δηὰ δρροϊηιίηρ ϑαιηοὶ ἃ5 ΕἸ} 5 ϑιισοθβϑοσ, Βυΐῖ (Π6 τϑᾶβοῃβ δά- 

νδηςσοά ἴο βυιϑίαϊη [ἢ 158 {Ππεϑὶ5 ἀγα ποῖ σοηνίποίηρ, ἀπά ἴἢ6 ἴοηε οὗ 

ἴδε νεῖβεβ 566 Π|5 αυτ6 Ποπηορεηθοιβ ἢ ἴῃ 6 ταδὶ οἵ (15 ἀοσι- 
τηθηῖ. ὍΤῇε ἴδοι τῃαϊ [ἤδτε 18 δὴ δ] ]ιϑίοη ἴῃ ν.}2 το ἴῃς ργεσεαΐηρ 
τηεβϑᾶρα ἴο ΕΙΪ ἢδ5 αἰγεδάγ θθδὴ ροἰηϊεά ουῇ, 45 85 ἴῃς Ὀδαγίηρ οὗ 
1τηϊ5 ἔδεῖ ἀροη ἴῃ σοπιραγαῖίνα ἀρὲ οὗ [6 ὑγῆοὶ σμδρῖογ. 

11. ΠΡ] οπ ἴδε υὧ8ὲ οὗ [με ρατγϊοῖρὶε ἱπ ἀἰνίπα δηπουποοπηθηίβ, οἵ, Ὀτ., 

7Ζερεεσδ, 8. 115, 3. --- 12. “Ν] ἴῃ ἴΠ6 ἤγβθι ὀσοσυτγοπος αἵ ἰδαϑὲ ψγε ββου])ὰ τεδὰ 

ν. ὙΒε ἱπίθγοβδηρε οὗ [με ἔνὸ ῥργεροβίἰΟη8 8 80 σΟΙΏΠΊΟΏ 85 80 ΓΟΟΪΥ ἴο 08} 
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ἴον τεπιατῖς. --- 18. Υ ἸῬΠΏΠΥ] σαπποῖ τρθᾶη “0γ 7 ἄσυε ἐοϊά ἀἴνε (ἘΝ.), Ρὰϊ 
ταυδὶ Ὀὲ σμαὶ 7 τυ πιαξε ἐποτυπ ἐο ἀΐπε. ΤῊΪΒ βεθπὶ8 ἀππεοθββαῦυ, δηὰ [86 

οοπἸεοίατε οἵ ΚΙ. (ΔΠοριεα Ὀγ ΒΒ.) τμᾶὶ γε 5βου]ά τοδὰ ὁ πῶπν ἰδ τά κθῃ 
85 ἴῃε ᾿αβίβ οἵ [πε ἰγαῃβαἰίου ἀῦονε; ἕογ ἴῃς οδήεοὶ οὗ {ῃΐ58 γενεϊδιϊομ 8. ἴὸ 

ψατη ΕἸῚ οὗ ἴπ6 ππρεπαάϊηρ ἰοοπὶ οἵ μἰβ Ποιι6. --- }}}}} [Π6 σοπδίταςϊ, ρονετῃ- 

ἴῃ ἴδε εἴδιβε νυ ίο ἢ [Ο]]ον 5, 15 ἀου ῖ]ε858 ροββίθ]ς, 65.258 1209. 1 βεθπβ 
δυνατὰ Πετς, πονψένογ, δὰ ἴῃς ψοτγὰ ἰ5 ᾿εΐ οαΐ ΌΥ Βα, οἢ σοπ)]οοίατε. Α5 ἱΐ 

86 εῖῃϑ δείζεσ ἴο πᾶνε βοῦηε δυϊῃουγ, 1 ρτείεγ ἴο ἐπιεπὰ δοοογήϊπρ ἴὸ (548 ψνΒϊοἢ 
τοδβ .}2 772 θὰ οπλῖῖβ Κ᾿ ΡΝ, το ὍπὉ ὈὐδοΡ Ὁ} σδηποῖ τηεδη ρεσαῖς ἐλενισεοίυές 

υἱΐν, ΑΥΝ., οὐ ὀγέμρ ὦ εμγοφ μον ἐλενισείνες, ἘΝ. ΑΙ τη δ᾽ ἀπαϊορίεβ. ἂτὲ ἱπ' 

ἕανουν οἵ ᾽ν ΟΡ ΠΟ ννὰ5 τεδὰ Ὁγ 6. Τῇ ρββᾶρε ἰβ ὁπε οἵ ἴποβε 

αἰϊετεὰ Ὀγ ἴῃς 53. γδε8 (ἡἰφφιεεξ τορλτγ πε), οἴ, Οείρετ, υγγεολγιχὲ τρια ζύεδεγ είς 

Ζερρρε, Ὁ. 271. --- 2] ἰ8 ἀυδεὰ ἴῃ [Πε 5εηβε οἵ γέφέγαἕρε ΟὨΪΥ Βεζγθ, 80 ἴῃδϊ ἴῃεγα 
ΤΩΔΥ ες Δῃ ετζοῦ οὔ [με ἰεχί. --- 14. »519}] 15 τερυϊαῦὶν [Ο]ονγεὰ ὮΥ ὉΝ ρἰνίηρ ἴμ68 

οδῖῃ ἃ περαῖϊνε ἔογοβ, οἵ Ὦ΄ νῶτον ψβετε [Π6 ἴογοα ἰ5 δθηγπιαδίῖνο, ---- Ἴ03..»} 1818 
βίεπι 8 (σα μετα ΟὨΪΥ, Ὀαΐ [ποτα οδῃ θεὲ πὸ ἀουθὲ οὗ ἴῃς τπιεδηΐηρ. Ὅδε Ρίεὶ 

ἰ5 ἴ)ε ᾿ϑομηϊοαὶ ἴεσπη ἔοτ τεπιονὶπρ ὮΥ ἃ τἰτι4] δςῖ ἀιγτῃΐηρ  Ι ἢ 5 οἤεηβῖνε ἴῃ 

ἴδε 5ἰρῃς οὔ σοά δπὰ νου ἐμεγεΐογα τραϊια ἢΐ5. ψουβῃῖρρεῖβ ἀπδοοερίαϊε ἴο 
Βῖπι, οἵ, Ὀτ., Φεμέογορονν, Ρ. 425, ΒΗΒ,, εὖ. 

15-18. ΤῺ τιϑββαρθ ἀο]νοτϑᾶ. --- ϑατηυοὶ ἰὰγῪ ἀπ|}} τη 6 ταοτη- 
ἴηρ, ἤδη ἢξ τοβα Ζη4] σῤεπεα τὼς ἄρονς οΓ 271ε ἄσμτε οΥ Υχάτυελ] 

ἃ Ρατὶ οὗ ἢἰβ τορι δῦ νου 85 βεγνδηΐ οἵ [6 βδῃοίμδιγ. ΤΎΒαΙ δε 

5 αγγαϊά 19 »ιαξε τὴς υἱοῖοηι ἔποτσηι ἰδ ΘΑ ἀπηάετγϑίοοα. ---- 
10,17. ΕἸ} ̓ 5 δαἀ]υταίίοῃ, 59 »μαν Οοά “ο ἐσ {λεε ἀραὶ ριογέ Ἴοσ, ζῇ 

ἡάοι εοπεέαὶ γογε πῖς ὦ τυογο οὗ αὐ ἐλα! ἀξ τῤοζε το διδεε] ἰπάασαβ 
ἃ τεβροῆβθ. ὉΤῇδ ἰοσγηλῖα “9 αν σοά ἀρ “0 ζ{ιδ6 58 8ῃ. ἱπῃργθοδί ἢ 

οτί ρί πα! ν σοηπεοίεα ψιτἢ τ 6 σεσγετήοην οἵ 5ἰαυίηρ 8ῃ δηϊπιαὶ αἱ ἴῃ 6 

τακίηρ οἵ δὴ οαἵῃ. Τῇδ ραγίίθδβ ὑσὰν ἴῃαΐῖ (ῃ6 ἔδϊε οἵ ἴῃς νἱ οἴ! πὶ 

ΤΩΔΥ Ὅς ἰμεῖτθ. Τῆς ίαςϊ τῃαῖ [Π6 ἰοσγηλα]α 15 π56α ΟἹ]Υ ἴῃ ϑαπλιαὶ 

δηὰ Κίηρβ ἰβ 8η δριπηθηΐ δραϊηδὶ δι υϊηρ [ἢ 656 ὈοοΚα ἴο [6 

Ῥεηίδίθυς δὶ δυΐμοῖβ Εὶ ἀπά Ϊ, ψῇο δά δρυηάδηϊ ορρογίυ ιν ἴο 

86 ἴπε ἐχργεβϑίοη ἴῃ {Πεῖγ Ὠϊδίοτιθβ. ΤῊ οἰηϊβϑίοη οὐ [ῃ6 Ξιι]θοὶ 

οὗ τὴς νεγὺ 5ῆονγβ Ε1᾿5 ἀγεδά οἵ ἴῃ ἀϊνίης βεηΐθβησθ. Αἱ ϑβδηγι6]᾽5 

τερογῖ, ἴῃ οἱ πιῆ γεβίρῃβ Ὠϊπιβε: 70 ς γαλευσλ, ζεἐ ἀν ἐο τυλαὶ 

ἧς ροσά ἐπ ἀΐς εἴρά 2} σοηλρατα Πᾶν! ̓5 ἐχργεϑϑίοη ἰῇ 2 85. 15, 

1δ. Αὔον 35, δάὰ 32 Ὁ5ΦῸ) ψῃϊοἢ π85 (4]1εἢ οὐ οἵ 3) οἡ δοσουπὶ οὔ {Πε6 

ταβειηθίδπος οἵ ῦ2π πὰ Ἴ232; ἴξ ἰ5 ργεβεγνεά Ὦγ (δ. Τῆς αὐρογς Πετε τηεπ- 

τἰοπθὰ ἃγα δποίμεσ ενίάθσπος ἴηδὲ ἴῃς Ἠουβε οἵ Ὑδῆννεἢῃ ψγὰ8 ποῖ ἃ ἴεῃηῖ. -- 

16. Ὀπιοθ τ κ] βοπὶς Δ55. ανε “»ττν, τ 18. 52:1] 65}. δά 5 ῥῆμα (ΞΞ 31), 

φρο ΘΘΟΠ8 ΠΕΟΕΒΘΘΙῪ ἴο ἰῃ6 8686. --- 1}}}2} ἴῃς Ογέά βυρδιταϊεβ γ»))}2 85 



30 ι ΒΑΜΌΕΙ, 

ἀδυι]. ΜΙ τα ρῆταβε δε ρυοώ ἐγ ἀξ ἐγ} έ5, σοτηραγε “ἦς γῆρλέ ἐπὶ λὲς εγὲς, ἐλέ 
εὐ ἦν ἀϊς φγές. ϑΙΠΟΓΥ ράγα] οὶ νὰ τῃ6 ργαβθηϊ ραβϑᾶσα ἀγα ὕδῃ, 165 103 

(θοῖὰ 1) διὰ 74. τοῦ (1Ίδῖθ). Βυῖϊ με βπὰ 21ῶγνὺ ἼΦΙΔ οπος ἴῃ Ὀϊ. (618) ἀπὰ 

2,522 ἴῃ 14. τοἱδ (Ε). Ἐχαδοιὶν κα πὲ ἰεχὲ δΓΘ 1 5. 128 1.480.40.2 5. 1038, 
τερτεβεητὶηρ Ὀοῖἢ [π6 ταδί βιγεαπι8 οὐ παγγαίΐνε ἔγοπὶ ΨΙΟΝ Οὐγ βίο ἰ5 
τοδὰὲ τ’ 

ΠῚ. 19 Ὗ. 15, Τῆα βδαιεὶ 15, ἴπαὶ ϑδηγιθὶ Ὀδοοῦλαβ ΜΠ] ΕἸῪ 
Κηονν ἃ5 ἃ ργορῃεῖ. Τῇδ νϑῖβε8 ἅγθ, ἤονόνεσ, ἢοΐ ὨΘΟΘΘΒΑΥΥ ἴο 

ἴῃς σοηηδχίοῃ, Δη4 τηδῪ Ὀ6 8Δη δἀϊίογίαὶ ἰηβογίίοη, 

19. Α5 ϑαϊηυεὶ σγενν ὉΡ πε σοηιπιυραά ἴο δηΐου ἴμ6 ἔδνουγ οἵ 
Υαϊνθῃ, γαλευεὴ τὐαᾶς τὐὐτὰ ἀνε απ ἐδέ ποπδ οὗ ἀξ τυογας γα 10 
46 ργομμα! } τπαῖ 5, ἢ6 σοηῆτγπγδα {Π6πὶ, 580 ἴπαὶ {ΠῈ}Ὶ ψ6ῖῈ ποῖ 

11.561655.--- 20. 4η4] αὐ γα ζησῖυ, ον αη το Βεεγελεῤα] εἴ. 
74. 2ο᾽ 2 5. 3.5 1γ, δα δαρμο τος αμήοηηεαίεα ας α ῥγοῤλδή 

47 γαλτυελ} τμε δνίάδηϊ 1464 οἵ ἔπιε διῖμου ἰ5 [μδὶ [ῃ6 ρεορὶε σᾶπια 

ἴο 1ῃ6 βαποίμαγυ ἴο σοηϑβι]ῖ ἴῃ ῥτορ ιεῖ. ---21, ΓΨ. 18, Τῇ νεῖθα 
85 ἰἴ βίδηαϑβ 15 ἰδ το] ορίςα]. Βγ ἴἢ6 οἤδηρε οὗ ἃ 5ἰηρὶε ψογά, 

δεῖ δῇ δχοθ]]θηὶ σοητἰηπδιίοη οἵ ἴπ6 ργεσεάϊηρ: 454] Ζγασί ἀραϊμ 

αῤῥεαγεά ἐπ δλίοα ὀέεαμες γαλισεά γευεαϊά ἀϊηιεεῦ 10 δαριμεί, 

ἀπά 1᾿6 τυογά οΥὙ ϑαπιμεί ἐαγις 10 αὐ 7.γαε! τῇ 6 βδηοίυατγ ἢδὰ 

Ῥεδη ἀεβοτίεα ὑδοδυβα οἵ ἴπ6 νυ οκαάηδϑ οἵ ΕἸ} 5 ϑοηβ, ἀπά Ῥοσδῦβε 

Οοά ἀϊά ποῖ τανβαὶ ἢ πηβε] το τε. ΑἹ] 1Π15 γὰβ σῃδηρεά ὺγ τῃ6 

6518 |15ῃπηθηΐϊ οΟὗὨ 54 πη11.6] 85 ρὑγορῇεῖ. Αἴ ἴῃς επά οἵ [ῃϊ5 ραγαρταρῇ 
( αἀάς: (σμα δαηιμεί τας ἐείαὐέϊἠφα ας α Ξγοῤλεί ἕογι ον ἐπά 
97 “16 ἑαπά το τὴς οὐλεν») ὄμ ΕΔ τυας ἐχεσεαϊηρ οὐ ἀπά ἀϊς δοπς 

ἄεῤέ οι ἡἰοίρρ τύογοό ἀπο τύογες ὀφύογε Υαλτυελ παῖ 15 ἤθγα ἴῃ 

Ῥδγαη [ἢ 6515 ἰ5 ἀιρ]σατίοη οὗ ᾿Ῥ, Ὅλ {πὲ τεϑὶ 15 ροββί ΟΪΥ οτὶρίπαὶ. 

10. Τὸν 50] (ὃ πιὰ ἤᾶνς τεδὰ Ὁ), οἵ, 705, 2148. 2 Κ. τοῖο --- 21. Βα. 
ῬΙΌΡΟΒ68 ἴο ἐπίεγομδηρε 115 νεῖβε ἀπά ἴῃε (ο]]οινίπρ, ΡῬαγ οα ἴπε ρτουπὰ οἵ 
(ΘΟ, ἀπά ραγιὶν Ὀεσαυβε {Παϊ ογάδτ 566 πὶ τῆοτα παῖαγαὶ. ὍΒε ἀἰβηςυ γ, ἤόονγενεγ, 

5 οαυβοά ὈὉΥ ΠΝ ΠΟ ΠΊδν θ᾽) ΜΏΪΟΝ, 45. 1 πον βίδῃ 5, ΟἹΪΥ 838γ5 ἴπαιὶ Ὑδῆνθ ἢ 

Δρρεαγεά δραίπ ἴῃ ΘΒΠ]ΟΝ, ἀπὰ ἴπυ5 ἀυρ !ςαῖε5 ἴῃς βοσοηά Παὶῇ οἵ [πε νεγβδ. 
ΒΥ ἔπε 5ἰπρὶ8 σβδηρε οὗ πῖσπν ἴο ὉνΦη τῆς αἰβησυ γ 15 ανοϊἀεα, ἀπά ἴῃ 6 γεῖβεβ 

[4}} ἱπῖο ἃ παΐωγαὶ οτάθυ. ---- πν νοῦ 15 Δὴ ἀπ α5.4] ἔοτίη ἴοτ δῃ ἱπβηϊτῖνε οοηπϑβίγυοϊ, 

θαϊ οσουτβ 74. 1.32], οἴ, (ε8.28 ἧς 2, ϑῖαάς, Ογανι. 622 ὁ. ---- ΓΝ ΣῪ Π523] 
15 ἰδοκίηρ ἴῃ (5 ἀπ ργόρδοὶγ ἰδΐετ οχρδηβίοη. -- 1Υ͂. 18, ΤῊε ἀϊν5ίοη ἱπῖο ομαρ- 

ἴεγβ Π88 ουΐ ΟΥ̓ [ἢ]5 οἴδυδε ἔγοπι ἴῃ 6 ραγαρταρῃ ἴο ψῃϊοἢ ἴξ θοΐοπρβ. ΤὨς δάαϊ- 

το δάοριεἀ ἀθονς ἰ5 ἰουπὰ ἴῃ ἴῃς Μ595. οἵ 65, ἀρρδγεην νἱϊμουϊ ἐχοερίοη. 
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ΙΝ. 10 ὙΙἜΙ, 1. αν υἱὶτὰ [86 ῬὨ1Π1βΕπθ8; ἀοίθαϊ οὗὁἨ Ι͂δτα6] 

δὰ οδρίῃσθ οὗ ἴΠ9 αὐκ; [6 ΘΧΡΟυΐθμο68 οὗ [80 Ῥἢ]1]1801η08 
ὙΠ [89 αὐῖκ δηὰ ἱΐβ σϑίασῃ ἴο {Π6 Ἰαπὰ οὗὨ [8186]. 

Τῆς ἴἤγοα Ἑμαρίθιθ [Όστῇ ἃ ΟἸΟΒΕΙῪ σοπηδοῖεὰ ΜῃοΪθ. ΤΉΘΥ 

βῇονν πὸ ἴταςε οἱ δοαυδίηίδησε ψΠ ϑαπημεὶ, Ὀυϊ ἰΌτηη. ἅζαταὶ 

ςΠοῃιπυδίίοη οὗὨ ἴΠ6 Ἰἰδίουυ οὐ ΕἸ1 δῃὰ ἢ5 βοῦβ. 'ΓΠΘΥ ἅτε ΠΟΥ͂ 
ΒΘΠΘΓΑΙγ βαρροβεά τὸ θεϊοπρ ἴο 4ῃ οἱάεγ βιγαῖαπι οὔ τῇ αἴγαῖίνε 

τδη τῃαϊ ψΏϊΟἢ ἢᾶ45 ρσεοεάεά, [1}ἢ βρίϊε οἵ {πεὶγ ἀη1Ὑ οἵ βοορε, 

ἴλετγα ἀγα ἰηαἀϊοαϊίοη5 ἴΠαΐ [ΠΕΥ ἀγΘ ἔγοτῃ ἃ σοπιροβίία βίου {κα 
τῃαἱ οὗ ΤΕ. 

ΙΝ. 10-22. Τῖιο ρτοαῖ ἀἰβαβίοσ. --- Τῆς δυϊμον [6}}5 5. οὔ [πε 
βγϑῖ σερυ]βε ἴῃ ἔδενν ψογάβ. ὍὙὴε οτὶρίπαὶ ορεηΐηρ οἵ ἴῃς δοσουηῖ, 

Βόνενεσ, 5 τη] αῖεά ἴῃ 38) Ὁγ [πε δᾶπιε οάυβε ψῃϊοι τηδάς ἴῃς ἰαϑὶ 
Μοτάς οἵ 37 {Περί} ]6. Ἐεβιίογίηρ [ἢ στεδάϊηρ ἔτοπι (δ, ννα ρεῖ: 

“πώ 1 ἐαγηέ ἴο Καςς ἐπὶ λοες ἠαγε ἠλα 16 μηρέίμες ραϊλεγεα 707 

τὐα7 ἀραΐπε Ἰσγαε ἴῃ ῬἢΠΙἰβοπε5 ἀρραθαῦ 85 ἴῃς Τρργεβϑοῦβ οὗ 

[5τδε] ἱῃ ἴῃς {{π|6 οὗ ϑαηβοη. γε Κηῆονν νϑῦν ψῈ}} (ῃατ ἴῃ εν οσου- 

Ρἰαα τῆς στεαῖ τρδτιτἰπλθ ρ]αίη τότ [ορρᾶ βουτηνναγάς ἴο [ῃΣ ὈοΓάδΥ 
οἵ Εργρί. ΤΏΘΥ Ἀρρθᾶγ ἃ5 ἃ σοηξεάδγδου οἵ ἤνα οἰτί65, δασἢ ἢ 

ἃ σΠϊδΓ πηαρίπίγαῖα (Ἰῃ δοίης ρἴδοαϑ σα] ]εἀ ἃ Κίηρ) Ὀθαγίηρ [ἢ 6 {1|6 
οὗ .5εγε.". Τδδῖ ἴΠδῪ ὑγογα ἱμηπηργδηῖβ Ῥγᾶ5 ΚΟ ἴο Απιοβ (97), 

νηο ἀεῆνεβ ἴμεπὶ ἴτοαὶ Οαδΐογ. (ΟΙ. Ὀιϊ. 253 7εγ. 47. Αἱ τὲ 

«Οροηΐηρ οὗἩἨ {5 σαπηραίρῃ ἴπ6 Ι5γαθ τε σαιηρεὰ δἱ ΕΡεηβδζεσ. 
Δοςοοταϊΐηρ τὸ γ}2 τῆς ραος ἀϊά ποῖ τεοοῖνε ἴῃ6 πάπα ἀη1}] Ἰαῖοτ. 

Βυῖ τῇς Πἰβίοσίσαὶ δοσιγαον οἵ ἴΠᾶὶ δοσουηΐ 15 ρθη ἴο αιιδϑβίίοῃ. 

Τῆς ῬὨΠΙσεπῈ απ ρ ννὰ5 δ “422λεξ, ργου αν [Π6 βαιὴς ψίἢ της 

Αλεξ ἐμ δλαγοη οὔ 705. τ2.5 (056). ὅϑ5Παάτοη νγὰ5 ἴῃ πδίιγαὶ! σοη- 
ππηυδιίίοη οὗ ἴἢ6 ϑῃθρῃοθῖα. Τῆς ρίδςθ οδηποῖ ποῦν 6 σδγίδι ΠΥ 

Ἰάεηιῆεά. ---- 2. Ώεη Ὀατι]ε ννὰ5 Ἰοϊηεα, 7 γε τυας ἐριζεη ὄζγογε 
46 μμεπος} δηα 1ῃ δἷγ Ἰο55 5 Ῥαϊ ἂἵ ἴουγ τπουθαηα ᾿ηθη ἐπ 2[6 
γαμᾷς τη {πε βείί, “ΤῊ 5. ο4}}5 αἰιεπιίοη ἴο τῆς ἔδοϊ ἴῃδι ἴῃς Ι5τ86]- 

1ὲ5. ἀϊά ποῖ ες, Ὀυϊ ϑυβοτεά ἤεᾶνυ ἰοββ 16 Ποϊάϊηρ τ᾿ εἰν 

δτουηά. 

ΙΥ. 1. Ηανίηρ ρίνεη ἴῃε ἤγβὶ οἴδυθε ἴο ἴῃπ6 ργεσε πρ ρᾶγαρταρῃ, νε Ππά 
τηϊ5. οπε ερίποΐηρ ΜἸὮ πχο, ΠΟ ἢ ρῖνεβ πὸ ἐχρίαπαίίοη οὐ ἴΠε τεάβο ῬὮΥ 

Ι5γᾶεὶ νγεπὶ οὐ. ΤῊΪϊβ 8 ϑυρριεα Ὁ 6 Ψῃΐοἢ Περὶηβ8 καὶ ἐγενήθη ἐν ταῖς 

ἡμέραις ἐκείναις καὶ συναθροίζονται ἀλλόφυλοι εἰς πόλεμον ἐπὶ ᾿Ισραήλ. ΤῊΪ5 ἰ8 



32 1: ΒΑΜΌΕΙ, 

πον βΈπεγαὶν δάορίεἀ 45 ἴῃς οτἰρίπδὶ θερίπηΐηρ οὗἩ ἔπε βεοϊΐοη. 1ΐ βεεπὶς ἴο 

Ὀς ἐουπὰ ἴῃ 411 Μ59. οἵ Φ΄. --- οὐαφὸρ ΠΜΑΡὉ] 5που]ὰ ργοθδθὶγ θῈ Ὀπν παρ Τ. 

Οἱ τῇς ΡΠ 5ιπε5, ΕΡοτβ, ἡ γῥίο να αἷς Θήολεγ 27οεὶς (1868), ΡρΡ. 130- 

237; Μαχ- Μαϊ]εσ, Ασέο πᾶ Επγοῤῥα (1803), ΡΡ. 387--390. -- ἼΡΠ 12 Ν5} σδῃ- 

ποῖ ὃς τίρῃιϊ. Τῆς ἢτϑὶ ννογά πιυϑὲ δῈ 12 (ΝΥ 6.). ---- Ῥϑν] γε. (ῶνιῤ., Ρ. 254) 

ἰάδπεῖβε5. τΠῖ5. ἢ τὰς Αρμεὶκς οἵ 291 1 Κ. 20" 2 Καὶ. 1317, (ἢ, ΒιᾺ], Οεορ., 
Ρ. 212. -- 3. ΓΝ ΡΟ γ).}9}} οἵ, 2 5. τοϑ' 10, --- ΨῸ:)] ρῖνεϑβ πὸ 8υ 8016 βεη86 ἤετγα: 
καὶ ἔκλινεν (ὃ ροϊηϊβ ἴο 951 (δἀοριεὰ Ὀγ Νῆε. 4].). 11 5ΒΒουϊὰ Ὀε ποιίςεά, μονν- 

ὄνοσ, [μαι Π2) 5 πονβοῖς υϑεὰ οὗ ἃ Ὀαίι]ς, 50 ἰδδὶ ἴΠ6 εἰηδηάαδίίζοη ἰ5 ἀουδί- 

(αἱ; Φρον Ψουὰ Εἶνε ἃ βοοά πιεδηΐηρ δηὰ ννου]ὰ βαβὶ]υ ὈῈ οογτγυρίεα ἱπίο ΨΌΠῚ, 

οἴ, 2 8. 217.-- κ᾿}. ργεῆχ Ψν (ἢ Ο (Βι.). 

8-11. ΤῊ Ὀσϊηρίηρ οὗἨ [16 ΑΤΚ ἴο [10 οδπὴρ 068 ποῖ ἀθΙ ΟΣ 
[0 ΙΕγἀ0]1{68; Οἡ [88 ΘΟΠΙΣΑΙΥ [10 ΑΥἹΚ [86] 4118 ἰπίο [ἢ0 

Βδπᾶβ οὗὐἨ [86 ΘΏΘΣΩΥ. ---- Αβ τι5ι.4] 2Ζἔ[ι6 δλείζας ἀειεγηηίης ψῃδί ἰ5 ἴο 
Ὀε ἄοπε. ΤΕΥ τεοορηϊζα ἴπαὶ γσλευεά ἀας τηιϊίοη ἐλδηι:} τῃ6 ἀ6- 
εαϊ οὗ σουτβα οουἹά ποὶ 6 Ὀδοδιβα {πεὶγ οα ννὰ5 1685 ρονεγίι] 

ἴδῃ [6 ἀοἰτἰ65 οἵ τῇς επθῖηγ. ζΖ:47 μα ὀγίμιρ το τὸ οηε δλίοά τἠξ 
“γκ 97) ομγ σοά ἐλαΐ ἠέ ψιὰν ρο οἱ {πη ἐλε νι ΟἿ μα απα ϑαῦέ τς 

,) ον οὠ» ἐμοημές. ὙΤὮδ Ατκ 5 ἴάκδϑη ἰηΐο Ὀδίι16 οπ οἴδμεσ οσοδ- 

ϑίοῃϑ, ἃ5 ἴῃ ἴῃ Απιηηοηΐϊα ψναγ, 2 5. 11. ΤῊΘ ΟΥὟ ΨΒΪΟἢ τνᾶ5 
ταἰϊδεὰ ψῃθη τῆ6 ΑΤΚ 5εῖ ουῇ αἵ (ῃ6 Πεαά οἵ ἴῃς Ρεορ]ς ψὰ5 (Ν πὶ. 
105) : ἔὐσε, γαλιυεὴ, απ ἐξέ μάζης ἐπεηΐες ὅς σφεα εγεα, ἀνα ἐξέ τὰν 

λαΐεγς πες ὀεογε ἠὐφε ----α ΜΔΙΞΟΙΥ ΟἹ ἴῃς ἕδος οὗ ἴ. Τῆδὶ τῃ8 

Ατἰκ ψεηὶ Ὀείοσε [6 ρθορ]ε δὲ ἴῃ ἰηναβίοῃ οἵ [Π 6 σου δηά ἢ 6 

βίερε οὗ Τ]6τίοπο (705. 3, 4) ἰ8 βἰρηϊβοδηΐ ἴῃ ἴῃ 6 5δη16 σοηηδχίοῃ. 

ΤῊς ρῥγδβθηΐ δοσοιηΐ ἰάθηςῆςβ γδηνθῆ ἀπά (ἢ6 ΑΥΚ νΕΓῪ αἸΟβΕἶγ, 
Ὀαϊ ἰὶ ἀοε5. ποῖ ἀδβοτίδε [6 βδογεά οὔ)εοῖ. Ετοπὶ ἴτ6 πᾶπὶῈ ΜῈ 

ἰηίεγ {παῖ ἰξ ψγὰ5 ἃ οῃεϑῖ, ἔοσ ἴπη6 βαπι6Ὲ ψογά 15 ϑεὰ οἵ ἴῃς βᾶσοορῇ- 

ἃρι5 οἵ ]οβερὴ, αξη. σον, δηα οὗ τῇς Ῥοχ 8εῖ Ὁγ ἴδε 5ἰάς οἵ ἴῃ 6 

αἰῖαγ ἴο γϑοεῖνε [6 τη οΟΉΘΥ σοηιγ δας οη5 οὗ ἴῃ ὙγΟΥβὨΙρρεῖβ, 2 Κ. 

12, ΤΕ δυῖῃοτσ οὗ Πευϊεγοηοπν (105) ἀεβουῖδε5 ἰϊ 50 ΔΓ 85 ἴο 58} 
τας 1 ννα5 οὗ δοδοία ψοοά, δῃὰ πιδάβ ἴο οοηϊαίη ἴῃ ἵψο τἰ40]65 οὗ 

τε Οονεηδηῖ. Ηδξποα ἢϊ5 πᾶῖὴδ ἔοσγ ἰΐ ἰ5 4γκ οὔ γαλευελὶς Οου- 

ἐπαηπί, δια [15 υϑᾶρθ γοναὶ ἰη Παιυτεγοπουηϊβιίς ρᾶβϑαραβ ἴῃ 

Οἴπεσ Ὀοοκθ. Τῆς ῥτίθϑιγ ντῖεσ οἵ Εχ. 25. ρίνεβ ὺ5 ἴῃ6 εοχδοῖ 

Αἰιηδηβίοηβ, πα σονεῖβ ἰξ ψ ἢ ροϊὰ ἴον ἢΐβ τῆδῆπεσ. Ηδξ αἷ50 

ΤΆ Κα5 ἰξ σοηϊδίη ἴῃ 6 ἴ40}65 οὐ ἴ[ῃ6 1δνν νος ἢς (4115 216 7 ::- 

γιοργ. 80 παῖ 5 ὨΔη16 ἴογ ἰΐ ἰ5 Αἱγξ οὔ “ε 7 ήσιοηγ. Ἠδξ αἷ50 

Εἶνε5 δὴ οδἰαθογαῖς ἀδβογριίοη οὗ 115 114 ογ σονεσ, ἴο ἢϊπὶ [ἢ 6 πιοβῖ 
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ἱπηροτίδῃϊ ραᾶτὶ οἵ ἴῃ βδογβα οδ)]εςῖ, βοπγεϊῃίπρ οἵ νῃϊοῃ ψα ἀο 

ποῖ ἤδδγ ἰπ ϑαγιϊοσ τ οσθ. [ογειηίδῃ δ 65 ἴο ἰξ οῆσα ὑπάογ (ἢ 6 

πίὴα ρίνεη ἰδ ὉΥ ἴῃς 1)ευϊετοποηλῖϑῖ, θὰ ἰῇ τθγτὴ5 ΨΏΪΟἢ 5ΠΟΥ͂ 

τπαῖ ἢς διἴδομεὰ πὸ ργθαὶ ἱπιροτίδηςα ἴο ἰΐ, [ετ. 3. Τῆς σοτὰ- 
ΤΟΏΘΓ Ὥδῖης ἰῃ ἴῃς Ὠἰδίοτίοδὶ ὈοΟΚΒ 15 “γᾷ ογ΄ γαλευεὴ οὐ (γᾷ οὗ 
Οοά. Ιῃ βϑοπλε οαβ65 [5 ἀθδιρῃδίίοη ἢᾶ5 Ὀθεὴ ΟὈβουγαα Ὀγ ἰηΐετ- 
Ῥοϊδίίοῃ, ἃ βουῖρε μανίην ἰηβοσίθα ἴπ6 ψογὰ Οσνέπαρ ἴο σοηΐογμπι 
ἴο ἰδ ΟὮ υϑᾶρθ, 85 ἰ5 ΠΠ]υ5ιγαϊθ ἃ ἴῃ ἴῃ 6 ράβϑϑαρθ Ὀδίογα 1.5. 

8. πιδν ΓΥΣ 103Ν]} τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ἡμῶν (58; Ὀοιῃ τεδαΐπρα ἅγε σοπῃ- 

δἰπεὰ ἴῃ (5, ΤΏε οτἰρίπαὶ 8 ον πεν Ὁ Ν Τυν, ἔοσ Ὠἢ ἃ βογίθα ϑυθβιῖ- 

τυϊεὰ (ῃἢε Πευϊετοποιιῖὶς ρῆταβε. ε πιυδὶ Ἰυάρε ἴῃ ἴπε β8ᾶπιῈ νὰν οὗ ἴῃε 

ἰηβουϊίου οὗ ΓΛ ἴῃ νι (ἰνῖςε) ἀπά ἴῃ νι, 80 (ἂγ ἴῃς τενίϑίοῃ ννὰ5 οδγ- 

τίεα δηά μεπ ρίνεπ ἃρ. [ἢ 81} {με88 οἂβε8 {πε [εβϑιϊπιοηυ οἵ (58 15 ἀραίηβί [68 

ἰπβοσιίοη. Τῆς ῥγόῦ]επὶ οὗ {πε ποιημεποϊαίαγε οἵ ἴῃς Αὐἰκ ἰ5, δονενογ, βοπῖδ- 

ἩὙΠαΐ σοπιρ ἰςαϊεά. Νὸο 1685 ἴῃᾶπ ᾿νεηίγ-ῖννο νατίουβ. ἀεϑίρπαϊίουβ τε ουπὰ 

ἴον ἴ. ΟἿ {δεβε, ΓΥΣ 1νν ἢ 115 ἐχραηβίομβ, ἂς Ὠευϊεγοπομπηίβιῖς, πὰ 

ΓΥρτ Ἰγὴν Ὀεϊοηρβ ἴο Ρὶ ΤὨε ογίρί δὶ πᾶπια πηυϑὶ ἢᾶνε ὈΈθη 5Ι ΠΊΡῚΥ 1) ἸΥΝ, 

ἴοτ ψ Ὠ οι ταῖρῃὶ Ὀὲ ϑυθβεταϊεα ὈὐΛΝ ἸῸΝ οὐ ὈοΝ π 1γν. ΤῊΣ ΟἿΪΥ οπα οὗ 

{πε88. υϑεὰ ἴπ ἴβε Ἠεχαϊευςοἢ 15. ΓΥΝ 77 Ν, ἡ ΠΙΟἢ Τσουτβ ἰπ 05. 3, 4, 6, δπὰ 

7, αἰνναγβ ἴῃ [πε παιγαῖνε οἵ [Ἑ, δῃὰ (ουγίουβὶν) 'π ΟῚ εἰεπηεηῖβ, [1 ἀπὰ Ε᾿. 

ΤΠΕ οσουζγεπος οὗ Ὀπο ΝΠ ἸγΝ ἴῃ ἴἢ6 ργέϑεπὶ ομαρῖες ψνου]ὰ, [πεγείοτα, τα ταῖς 

δραϊηβὶ 115 ἀϑϑὶρῃηπιεηὶ ἴο εἰἴπεν οἵ ἴῃ6 Ηεχαΐδυς αὶ ϑουγοθϑ. 

[κ τεπιαῖπβ ἴο ποίΐος, βονγενεγ, ἴῃὶ πὲ ἱπίεσοπδηρε οἵ ἴῃ ἴνψο παπιεβ ἰπ 

δε σπαρίετβ Ὀείογε α9 σδπηοῖ ννεΠ θὲ εχρ αἰπεά ἐχοερὶ ου ἴῃς στουπὰ οἵ ἵψο 

αἰβετεηι μαπά5. μανίηρ Ῥεεπ σοποεγηεα ἴῃ ἴῃς σοπηροπίτίοη οἵ ἴῃς παγγαῖϊνϑ. 

Τῆε [δοῖβ ἄγα 85 [οἱϊονν: 
1. ΠΝ ΓΝΣ ἸΥῚΝ ἴῃ νν.δό 15 [Π6 σεϑυΐε οἵ ἱπιεγροϊδίίοη, ἃ8 αἰγεδὰγ ποῖεὰ, 

ΔΠὰ 50 5 ὈΤΟΝΠ ΓΥῚΣ ἸΥΛΝ) ΜΜὨΒΙΟΙ Τσουτβ ἴῃ νοῦ, 

2. Ὀπαφη δ Ἰγκ ΨΈΙΟΝ 8 ἀαϑεὰ ἴῃ 57. 8. 10,11 6δ, 1ῃ (ἢ τιουτῃ οἵ ἴμε ῬῊ1]15- 
εἶπεβ ἰ5 [Ὡε παΐυγαὶ ἐχργεββϑίοῃ ἴοσ ἴῃ πὶ ἴο ιι56. 

3. ΔΝ ἸῸΝ ἰβ ἀυϑεὰ 46; ἴξ [Π6ῃ ρῖνεβ ρίαος ἴο πο Ἰγν, θαϊ 5 τεβαπιεά 

58. 4, Ἰηϊετγαρίοα ὈΥ 510, θὰϊ αραὶπ τεϑυπιθα ἰπ δὶ, θεΐηρ υϑεὰ [ῃτουρῃουΐ [Π6 

τεβὶ οἵ {πε σῃαρίεσ δπὰ ἰπ 71, μοι Ῥοϊοηρβ ψν ἢ ἰξ, 

4. Ὁπὸν Τὰν ἰβ υβεὰ ΟἿΪΥ πος (411); θὰϊ Ὀὐπῦντ ἸῊῚΝ οπατγαοίοτίζοβ 418.- 
55, ἴπ ΨΈΪΟΝ ἴδ ὁσουτβ εἰρῃξ {ἰπιε5. [1 τεσυγα ἀραὶῃ ἔννῖσε ἴῃ 510, 

Τῆς νεγβε 510 σδῃ Ψ6}} θὲ βραγεὰ δπὰά ἰβ ργοθδὈ]Υ ἂπ ἰπβετίίοη, Τῆε βεοϊίοῃ 

411-23 (οτπηϑ8 ἃ ἀϊβεϊπος δεοϊΐοῃ οὗ ἴπ6 παγγαῖϊνθ, θεὶπρ σοποοτηθά νὴ ἴπ6 τεοερ- 

ἤοῃ οὗ ἴπῈ πεννβ ὈῪ ΕἸ δηὰ πε εἴδος ὑροη Πἷπι δπα μἷβ ἤουβε. Νοιῃὶπς 
βίδα β ἴῃ ἴῃ6 νγᾶγν οἵ οὖἦ ββϑίρηΐπρ ἰξ ἴο ἃ ἀϊβεγεπὶ παπάὰ ἔγοτῃ [ῃε οὔε ἔπαΐ 

νγοῖς {πε τεϑὶ οἵ ἴπε δοσουηῖ. Τῆς ἴννο νεῦβοβ κ᾽" 2 γε, ἰῃ ραγῖ, ἃ πεῦεββδῖν 

ἱπιγοάδυςτίοη ἴο ν᾿ ῃδὶ []ον 5. Βαϊ [ΠΕῪ ἀγα ονϑῖ α}}, ἀπά ρτουδῦὶν μᾶνε βυΐ- 
ἔεσεὰ τεάδοϊίοπαὶ δοοοπιπιοάαιϊίοη ἴο {πεἶτ ργεβεπί ρίδςα. 

Νοιίοε [παῖ κ2») 5ῃου]ὰ δε μῦν ν ΐοἢ 68 τεδὰ Ὀγ (δ. 

Ρ 



34 1: ΒΑΜΌΕΙ, 

4, Τῇδα ρῥτοροβιιϊουῃ ἰ5 δάοριεἀ «ηά ἴῃ6 Ατκ ἰ5 ὑγουρῃϊ τοι 

ΘΒΠοΣ ; ἀπά σύσο ἀφ ἔσο «σης 97 ΖΔ τοῦτ διό Αννα οΓ σοι  τθδν 
ΨΟΟΪα παίυγα! ν δοσοιηρϑην ἱ, Ὀὰϊ ἴῃ6 δυΐῃοῦ ο4115 διθηιτίοη ἴο 

τῆ 6! Γ ῥργεβθησθ Ὀδοδιβα {Πεῖτγ ίαϊθ ἰ5 ἰηνοῖνθα, [1 (5 ψεγα ραγῖ οὗ 

τῆς ἀοσυπγεπῖ ἡ] ἢ ΠΊΑΚ65 ϑαπηι6] 50 ρτγουηϊηδηΐ, 5 ἤδῖης νουἹά 

σεγίδίηϊυ μᾶνα Ὀθαη πηεηϊοηδα ἤεγα εἰζηεγ ἴο ἐχρ]δῖη ἢἷβ ἐβοᾶρα 

ΟΥ ἴο δοσουηΐ [ὉΓ ἢἴ8. δῦβεῃοα. --- ὅ. ηεη τῃ6 ΑΥκ τοδοῃβά τῃε 
σδρ αὐ 7 γαεὶ σλομίξα α ργεα  σλομέ απὸ 1Δε σαγτά γεσονπάεα ] οἵ. 

705. 6" 9 (Ε). ---6. πε ΡΒ βπε5 ἰπααίγε τη 6 οαυδε οὗ δεῖς ποΐρφ οὔ 
σλομήης τα τε εαλῃ 97 διε Μεόγειυς 50 ἴϊχὲ [5γδθὶ 85 ἀσὸ παιηθά 

οἰ πάγην ὈΥ (οτείρηειβ. ΤΏΘΥ δβοεγίδίη ἰῃαϊ τε 4γ 97 Υαλτυεὰ 

λας εονιδ το {ἠδ ἐὰν". --- Ὦ. ΤῊΣ ἔξαγ οἵ ἴῃς Ῥἢ]5επ 65. 15 τηοῦνεά 

Ὀγ τὴῃ6 τῃουρῆϊ: Ζ7ἅεεε αγέ ἡ εῖν ρος , ἠὰδν ἄαυε ον το ζάδνι 19 

“ε εα»|}} ἴῃε τεχὶ ἰ5 ἴμδὶ οἵ (ὅ5. ἤρε ὦ περ, ον ἰὲ λας ποΐ ὀδεη 

φόως ἀεγείοζονε] Ἰηαϊοδῖεβ ἴματ τ[ΠῈ ρα] δάϊυπη Πδά ποῖ ἀϑυ!ν ὈΘθη 
τἀκεη ἴο ψγὰγ ἴῃ [ἢ ϊ]5 ρετὶοά. --- 8, Τῆς αυεδίίοη οὗ ἀοβροσαίίοῃ : 

ἤσλο τἀαΐ αἰφέϊυον μα σον {16 λαμή οΥΓ “ἦσθε γείρλΐν σοαΐς 7 ἰ5 [ο]- 

Ιονγεαὰ ὃγ {πε Ὠἰδιογίςδὶ γθάβοῃ : 7ζεεε αγέ 7ἠ6 ροαῖς τυλἭίελ τ»ιοίς τὲ 

Ἐργδέϊαρις τοῖῇ ευενγ σον οὐ ῥίαχμε απώ τί ῥεείσπεε] τλε τεςεἰνεά 

τοχὶ [85 τοΐζά φούὺενγ 5ογέ οὐ δίαρμε ἐπ τλε τοι άίογησος. ΤῊΝ πὐίρῃι Ὀ6 

ςοῃάοπαά ἰη [Π6 πιουῖῃ οὗ τῃ6 ΡΠ] Ἰδιϊ)65, Ὀὰτ ἰτ νου ἤάγαὶν οσουγ 

ἴο 8η ᾿βγδϑὶ τς υγίτογ ἴὸ ᾿πηραῖθ τη6 ᾿πασούγδου ἴο {Π6πη. --- 9. 7Ζωζε 

ερμγαρε] 74. 203; πα δ γ»ιϑη] 1ἴτ. αρι4Ἱ ὀξεσηις μιδρ 1{ γοιϊ ὨΕΝΘΓ 

ἍΘΓΘ πηθη ὑείοτο. [Ι͂ῃ οδϑε οἵ ἀείοαϊ ἴεν σου] ὄχρεοῖ οηἱν ἴο 

Ὀεσοπηε 5ἰανεβ οἵ τὴς Ηδξεῦτενβ; ας 244» ἀσῦὺς ὀξεη τέαυες 0 γοι. 

10. ΤῊε τόϑυὶῖ ννὰς ἴῃ6 σοιγαρε οὗ ἀδβραὶγ οἡ ἴπ6 ραγὶ οἵ [πε 

ΡΠ] ἰβιῖπθ5, 80 ἴηι ἰη ἴῃς Ὀδῖι]6 ννῃϊο ἢ επϑιεα ἤεγαεί τας ἀεγεαϊεί, 

απή πεά ἐαεὰ ὦ ἀΐξ “πη 6} 2 85. τ8} το. Τῆς 9ἰδυρητεγ ἴῃ [5γᾶ6ὶ 

ἰβ ψίνεῃ 85 ζλέγίν Τλομεαπά )οούμεη] οἴ, ]ὰ. 2ο5 τ 5. το΄ 2 5. τοῦ, 
-- 11. ΤῊΣ οἰϊπιαχ: 71:6 .4γκ οὗ σοι τᾶς ἑαξεη ἀραὶ ἠδε ἕο φορις 

οΥΓ Ξὰ αἰϊσα 1 50 ἴῃε βεπίεηοε ρτοπουποβα Ὁγ ϑδιημεὶ νγὰ5 Ἔχεουϊεα. 

4. Τῆς Ατῖκ ἰ5 μετα οδ]εὰ ἴπ 38) 3»2 7 2Φ᾽ ΓΊΝΩΥ ΠΊΠΥ ΤΙΝᾺΣ ἸΥῚΝ οὗἩ νῃϊοἢ ΘΒ 
ΟΠΪ 5 ΓΛ δηα ΓΊΝΩΣ. ΤΉ ργεβυμιριοι 18 ἰῃ ἔανουγ οἵ ἴῃ ββοτῖεγ ίογη), δῃὰ ἰΐ 
ἰβ Ῥγσόῦδθ]ε (Πδὶ 5.2 55 212) α͵50 ἰβ ἃ ἰαῖεγ ἰπβευτίοῃ, ἔοσ πὸ γβᾶβοῃῃ σἂπ Ὀ6 ρίνεῃ 
ΨὮΥ [86 δυΐπου ββου]ὰ 830 ἀεβοῦῖθε Ὑδνεῃ Πεγε, οἴ, 2 5. 63, ---- ὉΦ] 15 ἱπαρργο- 

Ῥηδῖθ. Τῆς νοτγὰ Ὁ: 18 ποῖ τεργεβεπίεά ἴῃ Θ΄. ---- 32) ρσοροβεά ὃὈγ ΚΙ. ψγου]ὰ ποῖ 

Ὀε ουἱ οἵ ρίαοε. Βυΐ οἡ {πε ἰεβεπηιοηυ οἵ 6 ἰϊ βεεπι8 Ὀείζεσ ἴο γεδά βιρὶν 
ἴδε ν᾽ Ὑῆε πᾶπιε8 ἡοῤλπὲ «πα Ῥλίνηολας τελὰ Πἰκκα δα αἰϊτουι πουρῃϊ. --- δ, Γν2] 



Ιν. 4-τιτ 35 

ἷβ ἴο Ὀς οπιϊἰεα, ψ τ (δ. --- ὉΠ] οα με ἔοσπι (ὐε58.36 8 72 ἢ, ψῆο πιαῖκθβ ἴὶ 

Οἱ. ---α. πρνλσπ ΠΡ] οἵ, πργεῖ Ὁ ν 18, --- Π2} οὐ ἴπε ροϊπιίηρ, (ε5.26 8 276, 
- Ἰ. Τα βρεεοῖ οὔτηε ῬὨ ἢ] 5εῖπε5 νᾶγῖεβ βοτηαν πὶ ἴῃ ἴῃς αἰβετγεπί τεοεπβίοῃβ 
οἵ (ῦ, ἀπὰ 4] αἀἰβεν ίτοπι ζῆ. Τῆε Ἰαῖίεν ἢ 8 β' ΡΥ πον Ν2. Βαῖ ἰξ πιαβὲ Ὀς δν]- 

ἄεηὶ {πᾶ ὉπὴποΝ 5 με ἀρρτορτγίδϊε νγογά, Α5 1} }5 18 γτεαπάδγεα Ὀγ (δ νγὲ παῖυγα! ῦ 

δάορί ἰξ, ἀπά ψῖ [τῃς σοπίοχί 88 ἰγαηϑ αι αονε. ΤῊ σεδάϊηρ οὗ (5 οὗτος ὁ 
θεὸς αὐτῶν 86 επιβ ἴο Ὀὲ ἃ σογγεοίΐοπ οὗ [88 ρῆγαβε ἴῃ (58, --- Ν2} βῃου]ὰ θὲ τεδὰ 
ΝΣ ἢ (58, --τ Ὁ ἡΝ] ΟΘ΄ δάἀἀ5 ἐξελοῦ ἡμᾶς, Κύριε, σήμερον, ν᾽ Ὠϊο ἢ 15 οὗ οουτδα 

ἱπιροββίθ]ς ἰπ [μ6 πιουτῃ οὗ ἴῃς ῬἈΠἰβιϊηεβ. 1 οτίριπαὶ, ἰξ 15 ρατὶ οἵ ἃ βρεεοὴ 

δἴιτ δυῖεα το ἴπΠῈ βγαεὶ 65, νυ Ιοἢ ἴς 15. πον) ἱπηροβϑῖῦ]α ἴο τεσοηϑβίγαςϊ, --- ΣΝ 

ὉΦ Ὁ] οἵ, ἔχ. 5ἴ τ 5. 1431 το, --- 8. Ὁ. 1Ν Π] στερεῶν (58 5ε6π|5 ἴο τοπάοσ ὈΥ ΝΠ, 
ὙΥΒΊΟἢ 15 τλογε ἀρρτορτίαϊε, 50 Οδρρε]υβ, Λίοίαε Ογέδίεας, Ρ. 433. τττ- 2221 [85 

Ῥεδῃ βυρροβεά ἴο ἱπάϊςαϊς ἃ ἰγϑάϊτίοη νυν οἢ τλδὰς [ῃ6 Εργρίίδπβ (οἷον ἴῃ 8 
Ι3γδοὶῖτοβ ἰητο ἴῃς ἀσεβεῖ ἀπά {ποτὰ ἴο "ὲῈ βιιεπ ὈΥ {πε ρίαριιεβ. Βαῖ {πε τεχὶ 

5. υησετίδίη, (5 τεδάϊηρ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ. ΤὨϊ5 ἰ6 οἵ σουζϑε ἀπρτδτητηδιϊοδὶ, μὰϊ 

ΤΑΔΥ͂ σΟΠΟΕΔὶ 22) 85 σοη)͵εοίυτοεά ὈΥ Νε. ἀπά δἀορίεἀ ὈΥ [)τ., Β., 8]. --- 

9. Τῆς ἵνο ἱπιρογαῖϊνεβ ἃγα σοητπα6 4 ὈΥ ἴννο ρεγίεοϊβ ἢ ννᾶνν οοηβεσαίίνε, 
Ὧτ., Ζηες ὃ, 8 112. --- ὈΠΓΓΙ)}} (5 5εδπιὶβ ἴο γεπάθύ ὈυλΌγ)ν, -τ- 10. Ἰο Γι} 88 
(ΘΒ οπιῖῖ5 τῆς ῬὨΠ 5ιῖ 68, 1 5 αἰτορεῖμεγ ργοθαῦ]ε τπδὶ Ὀοὶἢ ῥρατιῖοβ ἂτε [Βουρὶ 

οἵ 85 80] εοῖϑβ -- λὴν γρεράϊ. ---Ἴ1. ΤῊΣ πᾶπιε8 Ηρ μπὶ ἀπά Ρῃϊπεμαβ τεδὰ 
δρϑίῃ 858 ἰΓ δῇ δίεσι πουρῆϊ. 

12-21. Τιιο οἔοοῖ οὗ 6 [ἀϊηρπ. --- 71εγε γαπ αὶ Βοη) αν» 
7 ον διε γαη ας ΒΑὈΡΙ σαὶ γα! τοη πα κα5 ἢἰπὶ ἴο πανε Ὀεεη 58], 

ΜΠῸ δα τεϑοιβα (6 ἴ4 065 οὗ [ῃ6 [,ἂνγν ἔτοη [ῃ6 Πδηά5 οἵ Οο]δίῃ. 

ίδ λὶς εἰρίλες γε ἀμα ἐαγίὰ οπ ἀϊς ἀεαα ] τῇ υϑ08] 5ἰρῃβ οὗ 
δτιεῖ, 2 5. 1 τοῦ - 13, ΤΏς νεῖβὲ ἰ5 αἰβῆουϊς ἴο υπάετϑίδπά. 
Τῆς τεςεϊνεὰ ἰοχὶ (()»»6) πιακε5 ΕἸΣ δἱὲ ὅν 26 οἱ οὐ 26 γοαί, 

τυαίελϊηρ} ἴῃ6 τοδὰ σου] πδίυγα! !ν ΡῈ 16 οημβ Ἰεδάϊηρ ἴο τῆς 

5066 οἵ ῥαῖ]6. Υδῖ τῇς ἔυρὶτϊνα ΔΡΡΑΥΘΠΠΥ σοπιθ5 ἢτγϑδὶ ἴο ἴῃ6 

ἴονῃ δηά αἴεγναγάς τὸ ΕἸ... Α οἤδηρε οὗ ροϊπτίης ννουά πιᾶκα 

ΕἸ: 5 ϑιδίοη ἴο ὃε ὀεείαΐφ 216 δῆίαραλ γοαά, Ὀὰϊ 115 ἀοο5 ποῖ τϑϊϊενα 
τῆς ἀἰβῆσυ!γ. γε ἀτε (οτος ἰμογείογε ἴο τεδὰ σι (5 ὁ» 26 οἱάξ 

47 1ἀς γαΐίε τυαίελίηρ Τ14ε γοαα]] νθτα ἴῃ6 μαῖα ἰ5 Ἔν! ἄδην [ῃ6 ραῖθ 

οἵ τῃε βαποίυασυ, αἵ νη ϊ ἢ 6 νγὰ5 δοσυβίοιηξα ἴο 5ἰῖ, εὖ. ὙΠουρἢ 

ἢ νγᾶ5 ὈΠ1πά, ἢ τη νναβ ἰηῖθηΐ ἀροη ἴῃς τοδά δἱοηρ νι ϊοἢ πανν5 
τηιϑί σοπΊε --- Ὁ ἀΐς ἀεαγί τοῖς φερῤίηρ 79, 1ὼὲ Ανγὰ οὗ σοώ. 
ΤΠῈ Ῥεᾶγοῦ οὗ (ἰἀ]πρ5 σοπλε5 ἢτϑι ἴο ἴπε ἴοννη, νη ἢ σἀγίοξε αἵ ἴΠ6 

πενν5. -- 14, ΕἸ: Πεδᾶῖβ ἴπε ουΐοτγ Ὀείοτγε [ἢ πηΈββθηροΓ γᾶς 65 ἢ ΠῚ, 

Ῥαΐ ἴῃς Ἰαῖίεγ ἀοεθϑβ ποῖ ἄεἶαν ---- ἄς ἀαείεπε απο ἐὰν απα ἐο ἑ ΕΔ. 

-- 15. Τῆς νεῖβε, ννηϊοἢ ϑρεακβ οὗ ἢϊβ ἃρὲ δηα Ὁ] πάη 655, ἰῃηΐϊθυ- 



36 ι ΒΑΜΌΕΙῚ, 

Τυρῖα [6 πατιαῖϊνε δηά 15 Δρραγεηιγ ἃ γεἀδοι οπαὶ ἰπβεσίίοη. 1 
οτί βἰμαὶ, ἰς θεΪοηρβ αἴτεῦ ἴα ἤτϑὶ οἰδιβα οἵ ν.᾽"", ---16., 7» ἦς λα 
ἧς ἐσθ ἤγονι {τε γαμβς} ἴῃ 6 5ρξακεγ ἴδεβ ἴοσ ργαηίεά (ῃδῖ βοπιὲ 

ΟἿΘ ννὰ5 δχρεοίεά. --- 17. Το ΕἸ} ̓ 5. φιοϑιίίοη [ἢ 6 ΔΏΘΜΈΕΓΙ ἰ5 ρίνεη ἴῃ 

ἔουγ ρατγιϊουίατα : Ζηγαεὶ πε ὀφγογε τὴς ιίμίίμσς,; λόγε τᾶς ὦ 

φγεαΐ εἰαμρλεῦ ο7 “τὲ ῥεοῤίφ,; τᾷν ἄυο τοῦς αγὲ ἐξαά, απ τέ Αγ 

οΓ Οοά λας δέει εαῤήμγεα  τἰᾺ6 [ΟὰΓ ἔογπι Δῃ δβοεηαϊῃρ 504]6 ἴο 

ΕἸΙ, τεαςῃίηρ [86 οἰϊτηαχ ἴῃ τῇς σαρίατγε οὗ τῃ6 Ατκ. --- 18. ὙνΠεη 

τὴ τη ββθηρεῦ γι πορε ἐλέ 4,321] ἴῃ βρεοίαὶ οὔ]εςῖ οὗἩ ΕἸ} ̓5 5ο]]οἷ- 
τὰς, τλε οἱά πιᾶη μὰ γον ἀϊΐς σεαί ὀαεζευαγα ὄν ἐλε «εἱς οὗ 1ῃ6 

φαίε, απο ἀϊς πες τας ὀγοζοη, απ ἄς ἀϊδα 1 τλ6 δαΐῃοτῦ δ 45 ἴῃ ἐχ- 

Ῥ]ηδίίοη ἰῃαΐ “ες »ια" τοῖς οὐδ αμά ἀεαῦν. “ΓΘ δάαϊτοπαὶ τα- 

τα : ἀς ἀσα γμαάρεα 7γαο 7ογέν γεαγς 15 Ἔν ἀθητγ ἀδεὶρηεα ἴο 

Ὀτίηρ ΕἸΙ ἰἸθῖο τῃ6 584Π16 οἰδθθ ἢ τῃ6 [ἀραβ Ο56 δίοτυ ἰ5 βίνεῃ 
ἴῃ ἴΠ6 ΒΟΟΚ οἵ Τἀ665. ᾿ 

12. 1)»5.)2"}᾽Ν} ἰ8. Ῥοββίθὶθς, θὰϊ πιοῦα παίυγαὶ ἰβ 5,822 Φνν, ψἘ]Ο ἢ ἰ5 
[ἀνουτεὰ ὈΥ δ. -- 18. 11 τ΄, Ογὲ δἀπὰ βοπῖς Μ55., 8 ἀπάουιθ αν οοττεοῖ, 

1: 5θἜπβ ὑπῃΘΟΕΒΒΔΥΥ ἴο οπᾶπρε ἴο 2 ΟΥἩΥ Ὁ) Ποννενοῦ, ἃ5 15 ἄοπε ΠΥ βοῖη8 

ςοπητηθηἰδίουβ. --- ΡΣ ὙὙ1] νοῦ παίυτα!]γ ᾽)ε ἰπιογρτεῖει τ[μς ἡηεραλ γοασά, 

Βυϊ {πε Ρυποίυδίοτβ ρῖνε 5 ΠΡΥ 5, νΠἰ ἢ 15 σοπῆτγπιεὰ Ὦγ (6. ΤῊΪ8 νετβίοῃ, 

Βονανογ, τεαάβ παρὰ τὴν πύλην σκοπεύων τὴν ὁδόν τ-- ὙΠ ΠΡΥῸ ὝΦΠ ἢ, ν Ὠί ἢ 

15 τεβίογεὰ Ὀγ ΤΉ. --- 14. 7.05 15 ἴπε σοπίιϑεά ποῖβε πηδάε ὉΥ ἃ ογτονγὰ οἵ ρεθορΐε. 

-- 1δ. Τῆς νοῖβε ἰβ εχραπάεὰ ἴῃ (5. Ὁγ ἴῃς τερειἴοπ (ϑα ϑίδπεα!]γ) οἵ τπ 
Βτεαλίογ ρατί οἵ ν.1, ΤῊΪΒ ἰηπἰςαῖο5 {πῖ 118. οὐἱρίπαὶ ρίασε ννὰβ ἀϊβεγεης ἔγοτῃ 
ἴδε οπε ἱπ νυ] ο ἢ νγα πον βηὰ ἴξ; δηὴ, 45 ἃ γυ]θ, βυο ἢ ἀἰϑὶ οοδίϊομβ ἀγε ὑγοοῦ οὗ 

Ἰδαῖον ἱπβευιίοη, Εοτ με γείν-ορλ γεατβ (Ὁ ΠΔ5 »:γιεΐν. -ττ- Ὁ 7.))}}} ἔου νῃϊοἢ ἴῃς 

Οὐἰεπῖδὶς ρῖνε 10 Ογξ, 566 π|5 ἤδυβῃ ἴῃ βρὶϊε οἵ ἴῃ ραγα εἰς αἀάυσεὰ ὉῪ Ὦτ. 

Διοίες. Ὑῆὲ οοη[ιβίοη οὗ Γ᾿ δπὰ γ 8 80 εαϑὺ ἴπαΐ ἴξ βεεῖηβ Ὀεΐϊϊετ ἴο γεβίοτε ἴδ 6 

Ῥίυται! ἢεγε. Οἱ, τ Κὶ. 14’. Ὑνεῖνε οοἀά. τεαὰ ΠΡ ))}} Πετζα. --- 16. {πὲ 

Ρτεσβαϊηρ νεῦβα ἴνὲ οὐ ἰε, να ΠΊΔΥ αἶβὸ οπιῖξ Ὅρτον Φνη τ ΘΟΔΒ,, Εοτ 
τῆς ἢτδῖ πϑ πὶ (ὅ 5εεπὶβ ἴο πᾶνε γεδὰ τ) πῶΠ, --- 17, ἼΦ205) (ἢς οτίρίπαὶ πιεδη- 
ἵπρ' ννὰβ ορἣϑ ἐλαί »ιαεἶς ἀπολο ἐάαηε εοίον, ἰμετείοτε ἃ Ὀτίηρεν οὗ ἱπηιροτίαπιε 

εἰαΐπρ 5, νμοῖμες ροοὰ οὐ θ44. [πη δοῖυδὶ Ἡδῦγενν ἀϑᾶρα ᾿ξ ρΈπεγα!ν πιθδῃβ ἃ 

Ὀτίπρετ οὔ ροοὰ ἐιἱάϊπρΒ. Εοτ ἡδὺ τεαὰ ὩρῸ ἢ 16 Μ55. ἀπά ργοθδθὶγ 63. 

ΤῊῆβ βυσοοβδῖνε βίαρεβ οἵ [πε ἀἰβαβῖοτ ἀτε ἐπι ρμαβίζεὰ ὈῪ Ὁ)», Τῆς πᾶπιεβ οὗ 

τῆς ἔννο βοὴ ᾶγτε οπιεὶ ὮΥ (ΒΓ, --- 18. γ0}2112}] βδοπὶθ Μ35. πᾶν8 γ3)2152. 
Τμε ἔννο Ρτεροβι[ἴοπβ ἃτὸ ποῖ ᾿ῃίγε]υ πε σοηζαβεί. τ Ἢ Ἴ}21] οἂπ ΒαγάΪΥ Ὀ6 
τῖσμ: ῬγορδθΙν δπ οτὶ ρί παὶ π2 ννὰ8 σοτγυρίοα ἱπίο πΞ3, διὰ ἤθη [Π6 π᾿ νγὰ5 

ἰπβετίς ἰπ ἴῃς οπάδανουγ ἴο πιᾶκε 86η8ε: ἐχόμενος (5.Β, ἐχόμενα (51. εἶκ5ε- 

ΨΠΕ͵Ε τεργθβαηΐ Ὃ2 οὐ Ἴτον, Ρ8. 14161 5. 195.---οἼ 00] Πετε ΟὨΪγ. 11 πιθδῃ5 

- ἴδε πεοὶκ 85 αἰνἰαΐηρ (00) [με μεδὰ δῃὰ ἴγιηκ. 
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19. Τῇε εἤεοῖβ ἴῃ τῃ6 ΤἈΠΉΪΥ οὗ ΕἸΪ ἀγα 5εῖ ἑοσῖῃ. “Πὲς ἀσωρά- 
ἐγ-Ιπ-ίστο, ἐλε τοῖε οΥ δλιίπελας, τυας τοὐά εὐ 1 τὰς ρῆτγαβε υβεὰ 

Βετα ἄἀοθβ ποῖ οὐοιγ οἰβενῃετα : 1ἴ 56 6Π18 ἴο τηδδῃ 2γέργιαη ἀραὶ 

μπσαν “ἦς ἠἱνις οὐ ἐλ ίῤηνά. Ὅς πον οὗ ἴῃς σαρίυγε οὗ ἴπε Ατκ 

δηὰ ἴῃς ἀδδίῃ οἵ πεῖ δι μογ-ϊη-ἰανγ Ὀγουρῃϊ οἡ ἴῃ 6 Ρδηρβ οἵ ἰδουτ. 

--20. Αἱ ἴῃς πιοιηδηΐ οἵ πεῖ ρίνϊηρ Ὀϊτῖῃ, 246 τοοηῖδηι σὐσμ ες 
αδομέ λεγ' σαϊα ἐο ἀφγ; ,αν' ποί, γον ἑάσις λαε σίσορ ὀὲγτλ τ ἃ ς“οπ] 

ἃ τηεδϑαρα Ψηϊοἢ μου] αἰνα ΔῸΓ σομηίογί ἴῃ ΠΟΙ βοῖτον. δή τἦξ 

ποίλόν αηοιυεγεα πο» ἀέεάφα 1 1ἴϊ. “6 ἀεγ ἀεσανγί, Ἐχ. 73 Ῥτον. 273, 
-- 21, 22. Τῆε δοσουηῖ 15. ονεγ- 1}, ῥγοραῦϊγ ὈγῪ σοηβαῖίοη, 5 

Ῥεΐηρ αἰπιοϑῖ δῃ ἐχᾶοὶ ἀπρ ίσαῖα οἵ ἃ ρατὶ οἵ ἅ. 1,βανίηρ ουΐ ἴῃ 
Ἰαϊϊογ νὰ ρεῖ : “4πά “λὲν εαὐκα ἐφ δον 7ελαῤοιϊ, ταγίτισ, 26 ρῶν 

7) γονι 7εγασί ἰς αζεμ εαῤιίΐτέ ---- ὄξεαμσέ οἵ 116 εαῤίήμγε 97 ἐϊε Αγὲ οὗ 

σοι απ ὀέεαπμδε οΓ ἀξν γα ιεγ-ῖπ-έατο απα ἀδν ἀμεόαηα! τὴς 50Ὁ- 
εοσὶ 18 ἴῃ6 ννοιηξη βιδηάϊίηρ ἀρουΐ ΠΕΓΙ, ρου 516 ννὰβ δἰγεδαυ τποοῆ- 

Βοίου 8. 

19. γι πππ] τῃς πεαγεβὲ ραγαὶ!ο] ἰ5 15. 2617: γιοῦ 30 ΠῚ 105. Ο ἴῃς 
(οτπι πῦῦ, Καηπϊρ, Ογασι. 1. Ρ. 402, (ε5.38 δ 69 »". Τὴδ ἔογηι ἤετα πιδῪ ὃὉς ἃ 
βἰπιρὶς βου θα] εὔγοῦ, πὸ ρᾶσβ!]εὶ ἴο ἴῃ 8 σοπίγαοϊίοη πανίπρ θθὴ ροϊηϊεὰ ουΐ 

Ἔχοερὶ γῆν ἴογ πππν, Αἰΐεῦ πρόστον νὰ Ββῃουά ἐχρεοῖ ἤν, ψνῃ ἢ δῃου ἃ ἔμ ετε- 
ἔοτε ργορΌΥ Ὀς τεβίογε ἴου γον. 511}} ἂπὶ' ἱπβηϊεῖνε πιᾶὺ πᾶνε εξ ἰηϊεπάεά, 

6 Μ995. τεδὰ γὸ ὅνν, ΜῈ πλὴν οὗ, 15. 218, ΣΡ Ἴ05) ἰ5 ἰουπὰ ἴῃ ἴῃ βεπϑε οὗ 

Ῥείη ομνεα τίσιν τερον, 15. 6οδ, --- 90. ΠΡΟ ὉΣ2})] ἴῃ ἰδεῖ ρῖνεβ ροοὰ 

86η56, θαϊ [Π6 τοδάϊηρ οὗ (δ καὶ ἐν τῷ καιρῷ αὐτῆς ἀποθνήσκει : πΓῸ ΠΡΣΣΥ ΜὨΙΟΝ 

86 6π)5 ἴο ἢϊ ἴῃς οαβε ᾿εῖζετ. --- 31. ΝΡ.Υ] τῃς δυθ)εοὶ ονϊςμα}Ὺ σαπηοῖ θὲ ἴῃς 

τποίδεσ, ἴου 506 ννὰ8 δίγεδὺ υποοπβοίουβ; 850 ἴῃαΐ ννεὲ τηυβῖ ϑυρροβε ἴδε βυβή)θςῖ 

ἰ8 ἱπάεβηϊζε --- σης εαἰξρώ, ὙὍΤΠΘ νεγὺ ἰφ [οπιϊπΐπε Ὀδοδυβε ἴῃς νυγίϊεῦ ἢδ5 ἴῃ 

πιπὰ ἴῃ 6 ννοσλεῃ βίδπϊπρ ἀθοαί. ---- Ἴ22 1Ν7 7ηφέογίσμς ἰδ ἴῃ εν άεηξ ἱπίεπιίοῃ 

οἵ ἴπε ντίζοτ ---- ἀδοξία (756 0.105). Τῇ ΟἿΪΥ ἰπϑίαηος ἴπᾶὲ σὰπ θὲ οἰϊεὰ ἔογ 

ἪΝ 85 δὴ εαυϊναϊοηΐ οὗ 1)Ν 15 [0}) 225), ψβεγε ἴῃς τοχὶ ἰ5 ἀουθιία!. (δ 5εεπιβ ἴο 

Ροΐπὶ ἴο ὋΝ δ8 ἴπ6 ἢτβὲ τῃϑηηροτ. --- "Ν 7 5ῃπουϊὰ ρσορδυν 6 ὃν. τς 33. Ὑπε 
νεῖβε ἰ5 οπιϊἰεὰ (οἢ σγουπαβ δἰγθδαὰν β8ἰαϊε4) ὉγΥ Υε., δῃὰ ἰ5 ραΐ ἱπῖο τἴμ6 

πιδτρίη Ὁγ Βα. 

Ὑ. 1-12. Τῇο ἀθναβίαίίοιυ ψτοῦρηΐ ὮΥ [16 ΑΥΚ. --- Εἰτοῖ, (ῃ 8 
δοὰ οὗ [με ῬῃΠΠϑιΐπμε5. 15 βηγντθη : [ἤδη (ΠΟΥ {ΠΘΠΊβοῖνα5 βυβοτ. 

ΤῊδ ἰτΟΡὮΥ ἰ5 ὑγουρῃς ,ονι ᾿ὀερι-ἠσ-ἐγεν το Αςλαάρα } οπα οὗ τῃ6 
ἔνε οἤϊεῖ οἰα5 οἵ τῇε ΡΠ δε πμ68. [ἐὰν ἤδασ ἴῃ6 σοαβὲ αὐουϊ 

τηϊάνναν Ὀεῖννεθη [ορρᾷ δηὰ δΖζα. Α νι αρε οἡ {ἢ6 5ἰῖ6 511} 

Ὀεδσβ ἴῃ πδίηβ Φομά. Τῇ Ἰδυϊοϊορυ ἴῃ [5 νεῦϑα δηὰ ἴῃ6 ποχὶ 
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Ἰηἀϊοαῖεβ [μαὶ ἢ} 15 νγγὰβ οὐ ρίαν ἴῃς σοποϊαβίοῃ οὗ ἴπῃ6 ῥγθοβαϊηρ 

βεοϊίοη. Αἰἴϊογ [Π6 δοσουηῖ οἵ ἴΠ6 [ΔΠΩ]Ὺ οἵ ΕἸΣ τῃ8 δυῖμπογ δα άϑ : 

Βμέ ας ο» 76 μη εῆπες, εἰ. Ηὄδ τἴῇδϑη Ὀερίῃβ ἢΐ5 βρβοϊῆς δο- 

ςοὰπηῖΐ οὗ ἴπ6 ἑοτίαποβ οὗ ἴῃ 6 ΑΥΚ. ---ῶ. Α5. ψὲ 5ῃου] ἐχρϑοῖ ἴῃ τῃ8 

(ᾶ56 οὗ 50 σειηδγκαῦ]α ἃ ἴτορῃγ, δεν ὀγομρὴ 11 10 “6 Ἱεριῤίς οὗ 

Ἴαρον απο σε 11 τ ὁγ “16 «ἱάε οὐ Φαρορ ἴῃ παίίοπαὶ ροά οὗἉ ἴῃς 

ῬὨΣΠΙβιηθ5 ἰΓ Ὲ ΠΊΔΥ ΑΥριθ ἔτοπὶ ἢΐ5 ῥτογηίθμθησα ἤετα. Τῇδ 

τε ρ] 6 ἤδσα δἰ] υἀθα το εχίϑιθα ὑηῈ}]} [Π6 τίμα οἵ ἴῃ6 Μδοοδῦβαβ, 1 

Μδος. τοῦ ταὶ. 
ΤῊΘ ῃδίαγε ἀπά αἰίτίθυϊεβ οὗὐ Πᾶροη ἅτε ν᾽ ΠΟΥ ὑηκπονη. Ηδ 

15 ἃ ροά οἵ τῃε ΡΠ ΙΠϑιη65. ἴῃ ψῆοϑε ὨΟΠΟΙΓ ἃ ρτεαᾶῖ ἰδαϑὶ ἰ5 Πε]ά, 
]4. 1653, Αοοοτάϊηρ ἴο ϑοίγαάεσ, 6Ο7' 1. Ρ. 170, ἴῃς ῃᾶπλε ἰ5 
ἰουηά ἰῃ Αϑϑυγίδῃ. [1{τἴῃ6 πᾶῖὴθ Ὀ6 ϑεημῖο, ἰξ τᾶν 6 τα]αϊθα 

εἰσ ἴο δ βεά ογ ἴο [5 ἐσγη. Τα δάογαϊίοῃ οἵ ἃ ἤβῃ-ροά ἰῃ 

Θγτία 5 ψῈ}} δἰϊεϑίε, δῃά οὐ ἰῃε οἴμεν ἢδηὰ τἢς σρα 277 {0771 
Μοῦ 6 Αἵ ῃοπλα ἰῃ ἴῃς ἔπε ρταϊη-ρτονίηρ ἰαπὰ οὗ ἴῃς ϑιερῃεῖβ, 

Εοτ βεϊήλ- Ῥασοπ (ἴνο ρ]δοαβ οὗ ἴῃ8 ῃδπὶθ ἅτ τηβητοηθά ἴῃ ἴῃ 6 

ΟΙά Τεβίδηγθηϊ) [θγοπιθ ρῖνθϑ υ5 ρηιμς Ζγί “εῖ, 16 ἴον Ζδαροϑι 

ἢ δ]οννβ 2ίσεῖς φίφη ας (Οὐδ. ῬΡ. 25, 32). Ι5δκὶ δηά ΚΙπιοῆὶ 

ΒΌΡΡοΟΒα ἴπατ ἴῃς ἤρατε οὗἨ Πάροη νγὰς ἢδὶῇ δὴ ἀηὰ ἢ} ἤϑβῃ. 

Τῆς σοιηρηδιίίοη ἢ Αἰαγραιὶβ (Π γκεῖο) ἰβ υπῃοοτίαϊη, 5686 

Μοοτε᾽β ποῖες οἡ 74. τό23, Βαυάϊβϑίη ἴῃ δ᾽ 2 δ. 11. Ρ. 171, Μονϑῖβ, 

λδηΐ σον, Τ. Ρ. 59οο. Εογ [6 ροά οΥ τε λαγυότέ Βαμα. Ποη 5 

οἰϊεά Ὁγ Μονεῖβ. Οἵ. γε] μδυβεη, δζέζφζη, {Π1. Ὁ. 170, ἢ. 2. 

3. Τῇδ ποχί ἄδυ, δφε “4:λάφράξέες γοσε, απα εανις ἐο 1ὁ6 λομδό οὗ 

αροη αηπα ἐροζει] τῃε Ἰαίίεγ οἰδυβε ἰ5 ἰδοκίπρ ἴῃ 3Η, Ὀὰϊ ἰ5 ῥσοῦ- 

ΔῸΪ οὔρίμαὶ. ὙὙΏΘΥ ἰουπα Ζαρολ φγοσίγαίς οπ δ γα ον {16 

σγομηα] οἴ. 714. 35, εη. τη; τὴε πιτδῖοσ εν! ἀθη πηθδῃβ ἴῃαϊ 
Πάρου ψὰ5 ἀοίηρ οὐείβαησα ἴο αῆνεῃ. ΥΠΙπουϊ Ἰεαγηΐηρ τῃ 6 

Ἰεϑθοὴ οἵ Υδῆν θ᾽ βιιροτίοτγ, τῆς Αϑβάοάϊιεβ ταϊδεὰ {ῃεὶγ ροά 

αρά γείμγησα ἀΐηε 19 Δΐς ῥέαεε. ----ά. “ῊΘ ποχὶ ᾿θββοῃ νγᾶ5 ἃ 5Έν θὲ ῦ 

ομδ. Τῆς (ο]]οννίηρ πηοτηΐηρ [ΠΥ ποῖ οἡἱγ ἤπά ἰπὶ ῥγοβίσαϊς, Ὀυϊ 

24 ἀεαί οὕ αρονῖ απα ἐἀὶς λαμαῖς τσέγε ἐμῇ ΟἹ πῤοπ ἠὼς τἀγεσλοίη, 

ομέν λΐς ἐγμπᾷ τας ἐγ οὗ ἀϊΐρε} τῇ τϑοοϊνεα ἰοχὶ ἢᾶ5 σμόν Ζαροτι 

«ὑας ἰ, ΜὨϊΟ ἢ ἰβ πηδη [65 ΕΠ] ἱπη ρ 95} 16. --- ὅ. ΓΕ παγγαΐου ἴγασθ5 

ἃ ΡΘου ΑΓ οσυβίοπι οὗ [6 ννουβῃ!ρροῖβ αἵ (5 τθηρ]6 ἴο 1ἢ 5 ἐνθηὶ 

-- διεγοίογε {6 φγίσείς οὐ Φάρον απα αὐ τοῖν ἐπίσγ δἔις ἀσμδέ οὗ 
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αροῦ ὧο ποΐ ἐγεαα οἡ 166 “γεελοία οὗ αροη ἐπὶ Αελάρα μηδὲ 

μἀϊς αν, ὀμ τ ουδν' 4] τὰ αβὲ νυγογάβ γα ποῖ ἴῃ 3Ηη Ὀυϊ 5εεπὶ ἴο 
Ὁδ οτὶρίπαὶ. Τῇε (Ὠγεϑῃο]ά, μανίηρ θεεη ἴπ6 τεϑίϊηρ ρίαςς οὗ ἴῃς 

μαηάς δηά ἢεδὰ οἵ Ὀδροῃ, ἰ5 σοηβεοσζαῖθα, 50 [Παϊ ἰΐ τηυδὶ ἢοῖ Ὀ6 

τουοῃθά, γε ἤηα δυόγν οπό τυὴο ἐξαῤε συδν 446 διγεελοία (οΥ 
“ρου 116 Τλγέελοί) αἰϊαἀεα το, Ζερῆ. τ, Ὁ γα σαπηοῖ δ ϑ811γ6 

ἴῃαϊ ἴΠεγα 6 ΔΠΥ σοπηδχίοη Ὀείννεεη ἴῃ 6 ράᾶββαρθϑθ, οὐ ἴτῃαϊ τῃε 

Ουβίοῃῃ ἰ5 ἴῃ6 βάτηθ ἰῃ ἴῃς ἴνο Ἷᾶβθϑεβ. τγίοιιβ 1ῃγεβῃοὶ ἁ Ἵθσα- 
τηοηΐεβ γα οἰϊεὰ ὈΥ ϑοῆτῃ. Ρ. 132. 

1. Οπ τἂς Ἰοςαίϊοη οὗ Αβμάοά, Εονίπβοη, 8.4, 11. Ρ. 33; ΟΑϑιΐἢ, στο 

Ρ- 192. --- 3. )»5}}} εἰβενῃετε οὗ σοζέρ μ᾽ ,ρήϊ 5 Οεῃ. 305 7ὰ. 827, [{ 5εεπὶβ 
ἴο ἱπηρὶγ δαὶ νογϑῆὶρ ννὰ58 ἴο Ὀς οετεὰ ἴο ἴῃς οδρίϊνε Οοα 45 ννε]] 88 ἴο 

Ῥαροη. --- 8. ΓΎΠΟΌ] ἰ5 ἰδοκίηρ ἰπ ΘΒ, ννὶς ἢ, ποννενεσ, γεδά5 καὶ εἰσῆλθον εἰς 

οἶκον Δαγών, καὶ εἶδον Ἰδοκίὶπρ ἰῃ ἢ. ΡτοΟΡΔΌΪΥ (Ὁ ἰ5 τίρῃϊ ἱπ Ῥοῖἢ τεβρεςῖβ, 
ἴδε ΓΟ οδῃ Ὀς βραγεὰ πεῖε ἱπουρῇ ἰΐ 15 πεεαεὰ ἴῃ ν.". ---- 82] ἴῃς ρατγιϊοῖρὶς 

ἀεβογίδεβ ἴῃς 5ϊαῖς οἵ ἴῃς 160]. ---- γ)5} νγουϊά τηθᾶη δεύογε ἐ|, νν ὨΙΟἢ ἰ5 βαρεῖς 
ἤυουβ. 1.055} 5ῃμουϊὰ ᾿ς τεϑβίογεά, ἐοϊοννίηρ (5 (γε). --- νῷ }] καὶ ἤγειραν 

(Ὁ ροϊηϊβ ἴο 1055), ννῃΐοῃ δἰοῃς 8 ἴῃ ὈἾδοα. --- 2,9} καὶ κατέστησαν (ὃ 

᾿παἰςαῖεβ 121}, ννῃϊσῃ, ποννενεῦ, νου ϊά βοαγοεῖὶγ ὃς [οἸ]οννεὰ ὈΥ Ἰ0γ)Ὸ". Αἱ 

ἴῃς επὰ οἵ τῇς νεῖβὲ (ΛΒ | δὰἀὰ ἃ βεηΐθηος ἴακβδῃ ἔτγοῃι ν.δ, θυαῖ ψῃϊς ἢ Βοτα 

ἰηϊετγαρῖθ πε βεαυεηοα. --- 4. 1072] (δ᾽ 5εθπ)8 ἴο ᾶνς τεδὰ Ὁ Φ ἢ 12 57), 

δἀοριεὰ ὈγΥ Βυ. Βυϊ ἴπε νοτάϊηρ ἴῃ (6 πιὰν Ὀεὲ ἄμε 5[ΠΊ|ΡῚὉ ἴο ἔγεε ἴγϑηβὶα- 

τίοῃ. --τ- 225} δου) ὰ ἀουθῖ]ε85 θὲ 1.0} 85 ἃονε. --- ̓ )γῪὺ ΡὋ] πλὴν ἡ ῥάχις 

Δαγών (δ : Ὀάροῦ 8οἷυ5 ἰγυπουβ ἢν. Ὁδὲε επιεηεδιίομ 1) ἔοσ 1))1 ἰβ ἄμε ἴο 

Ι,ρατάς, ῥνοῤῥείας Ολαίά. Ρ. 1. ὮΦ μα5 πῦρ) δηὰ 95 1))υνῖ ΠΌΦ2Υ; δὰ Ἐν. 

Ο Μ78. 11. Ρ. 586 (Επρ] 5} Ττύδηβ. 11. Ρ. 415), παὰ δἰτεδαῦν ργοροβεὰ ἴο ἰηβετῖ 
ἢ) ΟΥἩ ΓΟ Ὀείοτε 125. δε. βυρρεβὶβ )0, ψνῃϊ ἢ ἄοεθβ ποῖ β86επὶ παίυγαὶ 

ψὶτουϊ βοπιε ἐχρ]απαίϊοη. --- δ. Αἱ {πε επά οἵ ἴμε νεῖβε (5 δά 5: ὅτι ὑπερβαί- 

γοντες ὑπερβαίνουσιν. ΝΕ. αἀπιῖῖα {παὶ 1τῃ}͵}8 15 σοττεοῖ ἀεβογίριίοπ, Ὀαΐ τε 

ἴχβε58 ἴο δάπηϊξ ἴπῸὸ ννογάβ ἴο ἴῆες ἰεχῖ, θεσαυβ8ς νγῈ Ἵσδπηοῖ δοσουηῖΐ ἔοτ τΠεῖς 

οπιϊβδίοη. Τὸ νῃΐοἢ ἴῃς οὈνίουβ τερῚῪ ἰ8, [πΠαὶ {πε δγομεῖγρε οἵ 38) νναβ ενΐ- 

ἀεηῖγ {Περὶ ]ε πὶ πιδην ρίδςεβ δῃὰ 50 νετῦὺ Ῥοβϑι Ὁ] Πεγε. 

Το ἴδε τείεγεμοεβ σοποεγηΐηρ ᾿αροη ρίνεῃ ἀρονα τ ὃς δα ἀεὰ ϑ.ῇο]Ζ, 
Οδιίκενϊ φησ τρια Ζαμόεγιυέσον ὀεὶ ἐφηε αἰοη Πεύγἄεγη, Ἀςρεηβρυτρ, 1877, 

ῬΡ. 238-244. Ηἰ5 επάεανουτ ἴο Ἰάεηεγ άροπ νν ἢ νατίουβ ἤ5ῃ-5ο 5 5ῃου)ε, 

Πονγενοσ, ὃς νἱονοὰ νν ἢ τάβεῖνε. 

θ-12. Α ρῥΙαρτο Ὀσθακβ οὐ ἴῃ (10 ΟἿἿῪ δηᾶ Ζ0]1ονγ8 [10 ΑΥΚ 

ὝΠΘΙΘΥΟΙ ἰδ 8 οσαΥτὶθὰ. ---6. 4,ώ] 216 λαπα 977 γαλευελ τύας ἀέαῦὺν 
οπ “δε “:ληρα 5} ἃ Ῥῆταβα εἰβενῇθγε 86 οὗὁ ορργαϑϑίοῃ ὉΥ ἃ 

τυ ηρ οαδῖα οἵ ρβορῖε, [4. 15. “πώ ἀξ τυαείκα Τ“ἀδ»ι} ἴῃ Ηοϑβ. “᾽ἢ 
ἴμε 54πι6 νεσὺ ἰ5 υϑεα ἴοσ ἀεβίγογίπρ ἴμ6 νίπεβ δηὰ ἢἤρ ἴγεβεβ ; σπμαὶ 
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“»ιοΐε ἡάόρι τοῖὰ ἐμηιθμ7..} ΜῈ σὴ ΠΑΓΑΪΥ ρῸ ΔϑΙΤΑΥ ἰῃ βθαίηρ ἃ 
ἀεδοτριίοη οὗ ἴῃ6 Ὀυθοηΐὶς ρίαρᾷε. Τὴ βᾶπὶα ΜΟσὰ 5 υδεὰ 

Ὁι. 2857: 1ὴ οοῃηῃοχίοι ψ τ δε δοι οὐ ΕΡΥΡΙ, οἴ. Ὀτίνοσ, 222, Ρ. 210. 
Αἱ τῃὲ επά οὗ ἴδε νεῖβε 3Η δά ἀβ ἐρεχερειοδιὶν “4ςἀάρα ἀπά ἀξ 
δογαξγς, ΡΥ οὈΔΌΪΥ ἃ Ἰᾶῖα ᾿πϑθπίοη. ---- ἢ. 2: ποί ἦς Αγᾷ οὗ 1λε Οοά 

972 »γαεὶ γορπαίπ τοῦὰ μ, 7) ον ἀἰς λαπά ἴς τεύεγε τον μ5} οἴ. 1.ε 

λαπά οἵ α Ξενεγε νιαφέ, 15. το΄.-- 8. Α σουης!}]} οὗ ἴμ6 Ζγγαπές οὗ 

μὲ λιδοαμες ἰα Ὠε]ά. ὙΠεβε οδοεῖθ Ὀδαγ ἃ βρεοὶδὶ {ὲ|6. 

ὙνΒεῖμοσ {πὲ γ ἡγοσε Κίηρβ (45 [6γεγηϊδῇ (4115 {πετη, 253) ΟΥ̓ τῆοσε 

{κε τὰς δωϑείς οἵ ἴῃς (γι ῃμαρίηἰδῃβ σαηποῖ ποὺ Ὀ6 ἀεϊεγηχηεά. 
11 ἀοαβ ποῖ ἄρρεαῦ ἴπαὶ Ασῃϊθῃ, Κίηρ οὗ (Οαίἴϊ, ννᾶ8 4150 ἃ «δέ. 

Τῆς σοποϊυβίοη : 79. Οαἠὰ ἐεέ {άε Αγὰ οὗ δεγασί ρὸ ἀγομρι  Οδίῃ, 

οηδ οἵ ἴῃς οδίεξ οεἰ65 οὗ [με ΡΠ] 5 Π65, σδηποῖ ποὺ Ὀς ἰἀΘητ δά. 

--9. Βυῖ ψεη ἴῃς Ατκ νὰ5 Ὀγουρῃϊ ἴο σαῖῃ φ“[ε απ οΓ γαλτοελ 
τὐᾶς ἄδαῦγ μῥοη ἕλενι, απ ἀφ σριοῖς 2:6 ριδη οὗ {16 εὐέν δοιὰ «να 
απ σγέαί, αηπα ἐμηιομῦς ὀγοῖε ομ πον ἐλεη.} τε τεηάεγίηρ οἵ ἴμ6 
Ἰαδῖ οἰδιιδα 15 σοη͵θοΐασγαὶ ΟὨΪΥ, 85 [16 νετῦ υὑϑεαὰ ὁσσυγβ ΟΪΥ ΠΕΓα. 

Βαυῖ 1ἰ ἰ8 ενίάεηϊ τῃαὶ ἴῃ 6 ρἷαρια ἰ5 ἴῃ6 βαπιῈ 85 ἴπ6 οὴς ἀδβογὶ ρεὰ 

δῦονο.---10. Τῆς Ατκ 5 πεχὶ βϑεηῖ ἴο Εκτγοη, Ὀὰϊ [ῃ6 Ῥθορὶα οὐν 

ουμξ αἱ ἰϊ5 οοπηίηρ ; 714» λαῦε ὀγομσὰ ἐς Α γα 97 “τε σοί οὗ Πγαεὶ 

20 νιὸς Το ταν μιό απο γι} ῥεοῤί τε ρσοηουπβ τεργεϑεηῖ [ἢ βρεεοῇ 

οὗ δδς} ἰηαϊνί ἀπ] πιᾶη. Εοτ Ζάγοπ (ὅ μὰ5 “ελκζεοίοη ἴῃ 1ῃϊ5 νεῖβε. 

ΕΚτοη νγὰ5 πθαγαϑῖ οὗ ἴῃς ΡΠ] ἰδεῖης οἰτε5 ἴο τῇς ἰδηά οὗὨ [ϑγδεὶ. ----- 

11. Αποῖμοσ σουηοὶϊ! οὗ ἴῃς ΟΠ εἴβ 15 σα ]]ε4, δηά [ἢ ρεορὶε ῥγᾷὰγ : 
,ϑεηα ἀτυαν διε Αγὰ 97 “δε σοά 97 Πογαεὶ ἐλαΐ ἐξ γιαν γείμγη ἐο ἐξε 
2 πεε] οὐἷγ ἴπιι5 σα {ΠῈΥ ἤορε ἴο δβοᾶρε εχιεγηπαιϊΐοη. ὍὴῈ 

δυΐηοῦ δα ἀς ἴῃ δχρ᾽απαϊίοη: Ζὺγ ἡλεγέ τὐας α ἀξαΐΐν δαπὶε) ἴῃς 
ΜΟΙ ἰ5 υβ6α οὗ ἴῃς τἀτηυ]ῖ οὗ ἃ τουϊεα ἀγαγ, Πῖ. 733, [5. 225, 33 

δάάς: “τε λαμ φῇ Οοά τυᾶς ἐχεεεαϊηρ ἀέσαὺν ἤλεγε, Ὀὰϊ (ὁ ϑβεγίβ 

τῃαι 2:6 δαπὲς τῦας υἱοίδγιέ τυάφη τὰς Αγὰ οὗ σοί σανὶς “ἅεγε. Ῥοϑ- 

510]γ ῬοΙῊ ἔοσπιβ ἃσε ἰδῖεσ ἐχραηβίοηβ οἵ ἴῃς ἱεχί. -- -12. ΤῊς τὰαπλαϊὶ 

νγᾺ5 ΟΔ 564 ποῖ τηεγεὶν Ὀγ ἔδαγ οὗ ἀβαί!, Ὀὰϊ ὉΥ δοῖιαὶ βυβετίηρ: 
ΖΦ νιόπ τοὰσ οϊα πού αἱϊε τὐεγό τριίεπ τοῦ ὰ ἐρπογς, σπα ἐλδ ἐν 

47 τὰς εἷΐν τυόμί π το ἀεαυερη οἴ. Ἐχ. 25. 

6. 0550}2] ΤῊς ννογὰ Ὁ} Οσουγβ ΟἿΪΥ ἴῃ [πἰ8 ραββᾶρε δπά ἴῃ Ὁ. 2827, 

τπουρη τὴς βίηρυϊαῦ οσουτβ 45 ἃ ρτορεῦ πᾶπια Ὁ». ΤῊΘ τοοῖ 56 6118 ἴο τηϑδῃ 

49 Ξτιυείϊ, ἀπὰ 80 ἴῃς ψογὰ ννουὰ ἀρργοργίδιεὶν Ὀς υϑεὰ οὗ ΔηῪ ἰυπιουγ οὐ ὈοΪ]. 

[0 ἰδῖες Ηεῦτενν ἰΐ βεεπιβ ἴο βᾶνε Ὀεεὴ δρρὶϊεὰ ΟὨΪΥ ἴο Βροπιοιτβοὶάς, ἀπά ἴο 
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Βανε Ὀεέσοπια ἃ νυϊραῦ ννογά. ΝῸ οἵδε τεάβοῃ οἂπ Ὀ6 σίνεῃ ἔογ ἴῃς Μαβϑβοτγεῖὶς 

ϑυδδιϊζαϊτίοι οὐὗἨ ὉγΠῸ ἴῃ τῆς Ογέ, δὰ παῖ [ἢ Ἰδαῖον ννὰϑ5 ἃ πιοῦσα ἀβδοθηῖΐ πᾶπια 

ἔοτ ἴΠε 5ᾶπ|ε δῇ]ιοιίοη. ΤΏςε οορίε5 οἵ (5 5ίλονν πιιοι ναγίαιίοη καὶ ἐξέζεσεν αὑτοῖς 

εἰς τὰς γαῦ:Β: καὶ ἐξέβρασαν εἰς τὰς ναῦς αὐτῶν Ὡ, Τῆς σἀέῤε 5εεπὶ ουἱ οὗ ρίαςα 

Βεζε, 80 ἴπαϊ ννε ἃγε ὑη80 6 ἴο δοσερὶ 5 τεδΐηρ. (51. Π65, αἰοηρ ὑἱἢ μὲ 

τεπαετγίηρ᾽ )υδῖ αυοϊεὰ : καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς εἰς τὰς ἕδρας αὐτῶν, νν ἢΐοῃ! 5ῆονν8 

ἴῃε εαὐ]ϊεβὲ πιεαπίηρ ρίνεθ ἴο Ὁ550;, οἷ. Κ., εἰ ῥεγεμσεῖἑ ἐπ ὁεογϊογὶ ῥαγίε 
παίέΐωρε. Ϊοβερῆυβ ἢ85 ἴΠε βϑιπε ἰάεα νν ἤδη ἢς 54γ8: “ΠΥ εἰἰεα οἔἩ ἀγβεηίετυ, 

ἃ ϑοζε ἀΐβεαβε δῃὰ οπε δὶ Ὀγουρῃῖ ἴῃς τηοϑβῖ ραϊπίω! ἀεδῖῃ; Ὀείογε ἐμεῖς 8οὰ] 

οουϊὰ Ὀὲ τεϊεαϑειὶ ὉΥ ἂπ δαϑύ ἀεαῖῃ {ΠῈΥ Ὀγουρῃϊ ἀρ {πεῖς θον εἶθ εαΐθῃ ἀννᾶῪ 

δηὰ ἀεβίγογεά Ὦγ ἴῃς ἀΐϑεαβε." Τῆς βάπιε ἱπίεγργεϊδιϊίίοη οὐ Ὁ ῺΣ ΤΩΔΥ πᾶνε 

Ὀδεη ἴῃ ἴῃς πιά οἵ ἴπε δυῖδμοσ οἵ Ρ5. )866; ς[, αἰϑυ 658 ἴῃ [15 τεῃἀεγίηρ οἵ Π)ῖ. 

282] εἰς τὴν ἕδραν. ΔΥΠεΙΠ τ ναῦς ἴῃ ἴῃς ραββᾶρε ἰνείογε ὰ5 (65) ἰ5 εαυϊναϊε πὶ 

ἴο ἔδρα, ἃ5 ϑυρροβεὰ ΕΥ̓ Θοῃίεδυβπογ, πιυβῖ δ6 ἀδοίο Ὦγ ἃ τθοκ βομοΐαν. --τ 

ΤΊΣ ΓΝῚ ὙΠΦΝΤΓΝ] 5. ἐν ἀθμΕῪ βυρετγβυουβ, ἀπ, 85 ἰΐ ἰ5 ῃοῖ τεπάεγεὰ Ὀγ 

(ὦ, νγὲ πιδὺ 58εἰ οπιϊὶ ἰϊ, 

( ἰπ ἰϊβ ἴαγη ἤαβ δὴ δάαϊίοι : καὶ μέσον τῆς χώρας αὐτῆς ἀνεφύησαν μύες" 

καὶ ἐγένετο σύνχυσις θανάτου μεγάλη ἐν τῇ πόλει. “ΓΒΕ πιεηιίοη οἱ γεΐες ἤδτε 

ἷ5 σοῃϑβἰβίε ΠΕ σαγγῖεὰ οἡ ὈΥ 5ἰ πιῖ]ατ δα ἀϊοη5 ἰπ ν.10 (Ἰδοκίηρ ἴῃ 651, θυϊ οοπ- 

Βτηιεὰ Ὀγ ἴ) ἀπά 'ἴπ 61, [Ιῃ 64.1}- 18 [ῃς τηῖςε ἀρρεᾶγ αἶβο ἰὴ 33. [ἰ 15 ενϊάθηϊ 
τπαὶ τγὲ σπηυβὲ σἤοοβε οπε οσοῃβίβίεηϊ τεσεηβίοη --- εἰ πεγ δάοριίηρ (ὃ [πτουρδουϊ 

οἵ εἶξε βίγικιηρ οὐἵ [ἢ τπηῖςε δορείῃεγ. [ἢ ἔανουῦ οἵ ἴῃ ἰαἰϊΐεῖ αἰϊεγηδίίνο ἰδ 

ἴῆε ρεπεγαὶ γὰὶε ἴΠδἱ ἴῃς βῃογῖεγ ἰοχῖ 15 τόσα ᾿ἰκεῖὶγ ἴο θὲ οτἱρίπαὶ; βεοοῃάϊγ, 

τῆς τεχὶ οἵ 38 τεσ β ἢ ρετγέεοϊ βηοοῖ ἢ ηεβ5 ἃρ ἴο ἴῃε ροΐπϊ ψῇεγε ἴθ Ὲ ροϊάθῃ 

ταΐσς ἃγὰ ἢτγβὶ τηεητ πε, δηθὰ νἤεγε ἴΠ εν ἅγὲ τηθηιὶοηεα {Π6γ τεδὰ κα ἰηΐοτ- 

Ῥοϊαίίομϑβ; δηᾷ {Ὠϊγάϊγ, [ῃ 6 Ἔχρ]οϊς ἀββογίοη ἴῃ 6' γιό φέρε τας τῥον γοῖς αἰ, 

ςου]ά ποῖ πᾶνε ὅδε τηδς ἴῃ (8 ἴογιι ἰξ {πε δυΐμυγ παι Κπονῃ ἱμαΐ ἵννο 

Ρίασιεβ μδά Ῥβθῃ βεηῖ. 1 οοποῖυάςε οἡ ἴμεβε στουπαβ πα {1ὸ τηΐοθ, γι γεν 

πεν ἀρρεᾶζ, δὲ ἴπε γεβυ οὐ ἰαῖς γειδοϊίομδὶ ᾿ηβαγίοη. --- Ἶ. Υ2ΝῚ7] 566 πὶ5 ἴο 

Ῥε ἃ πιϊβία κε ἔου γῶν, Τῆς ρῆγαθα ὈΝΦΟ ΟΝ ΤΙΝ 15 ἀρρτγορτίαϊε ἰπ ἴῃς 

του οὗ τὰς ΡΠ] ἰ5ϊπεϑ, 85 ἢ85 θεεη τεπηαυκοα ἀρονα. --- 8. 53] 15 Ἰαοκίηρ ἴῃ Θ΄. 

-τ 20] ἰ5 εν! ἀθηεν ἴΠπ παῖῖνε παπιβ, [ο5. 138 74. 215,3 (Οὐοπ]δοίυτεβ 85 ἴο {μεῖγ 

Ῥοννεῖβ ἅτε ἰουπά ἰπ δἴαγι, Οζα, Ρ. 136 Β΄. --- τ] οἵ. ΟΑ5., Οἴδοσ. Ρ. 194 ἔ. τα 

30») γε αἶβο βρεᾶκ Ἷο]]Ἱοᾳυ δ!ν οὗ εονρεέρ αγονρα ἴο ἃ Ῥίδοβ Ἔνεῇ ἡ ῃδῦς Ὧ0 οἷτ- 

ουἱξ ἰ5 περαββαῦγ. (ὅ δι 48 εἰς Γέθθα αἴ πε ἐπὰ οὗ [πε νϑῖββ. --- θ.. γ5ν 120 "ΠΝ 

(Ὁ 5εεπὶβ ἴο ἢᾶνὲ γεϑ( Ἰ38 7 ΥὝΠΙΝ ΟΥ̓ ἸῸΝ 20 ὑπ, Βυΐ [Π6 σοπδιγαοτίοη οἵ 38) ἰβ 

ποῖ νίϊμουϊ ἀπδιορίεβ. ---οἼΝ Ὁ ΠΟΥ ΠΟΥΠΟ ὋΣ2 πηπλττν ΛΠ τ ἰ5 σομξιβεά, ἀπά 
ΚΙ. ([ο]οννεὰ Όγ Βι.) ργοροβεβ ἴο οχηῖξ "γὴν τ". Ιἰ 56 6Πὶ5 ἴο πιὲ πιογα Ὠγοῦ- 

80 ]6 {μαὲ ἴῃ νγοτάβ ἼΝῸ ΠΟΥ ΠῚ ἃτο βεοοηήατγ. ΤῊς ῥαρές ἰδ ἤθγα Ῥτοπηᾶ- 

ἴυγα. --- ἼΓΦῸ] ἴῃς νεγρ ἰβ [ουπὰ ΟἿἱγ Πεῖθ. ΤῊδ σοττεθροπαϊηρ Αταθὶς 

ψοτγὰ πιεδη8 ἐ0 ἀσυε α ἐγαεξεα ἐγείϊα. -- 10. 11 Πδ5. αἰγεδάγν Ῥεὲπ ροϊπιεὰ ουἱ 

παῖ ἴῃ6 νεῦβε 8. βοββί ΪΥ δὴ ἱπίγυάου. ---- 2} οπ ἴῃς 5ἰΐς, οἵ. Ἐοθίπβοη, 

ΒΑΞ. 11. 228; ΟΑ5. Οεοσ. Ῥ. 193; ΒΗ], Οεορ. Ρ. 187. -τ- 35] τί ἀπεστρέ- 
ψατε (Ὁ ἰβ ποτε δηϊπιαῖεά, ἀπ ρεγθαρβ οτἱρίπαὶ. --- 11. 3:»}} (ὃ ροϊπί5. 3.3, 

Ἐοτ ΓΙ ΤΟΥ (δ Πᾶ8 ΟἿΪΥ ΠΟΥ δπὰ ἰβ ρεύθδρβ τίρῃϊ, ἴος ὦ γα λ- δα ϊϊηρ 
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2αν»ιἷς ψου]ὰ ὨΑΥαΪΥ θε δοσυγαίε --- ΠΥ τα ἢϊ ατῖϑα ἔγοτῃ ἀμρ] ςδιίυη οἵ ἴῃς 
ὕνο Ἰειζετβ δὲ ργβσβάϊηρ, ---- Π 22] 8 δυγυριὶν ἱπιγοάυοεα; ψε βῃουϊὰ Ἔχρεοῖ 

23 ΟΥ̓Δ Ἴ22 2. (δ ΟὨ 5 Ὃ Δηὰ σοπηεοῖβ 5122 ἢ ποῖπο. ΕῸΥ ἴῃς τεβὶ 

οὗ με νεῖϑε, αἷβο, (5 μα5 ἃ ἀϊβεγεηῖ τεδίϊηρ: ὡς εἰσῆλθεν κιβωτὸς θεοῦ Ἴσρ. 

ἐκεῖ. ὙΒΙβ Πᾶν ἤᾶνα αγίβθη ὈῪ ἴῃ 8 σοτγαμρίίοη οὗὨ Ἢ ἽΝ 29 ἰπῖο ἸΥΝ Ν22, οὐ 

ἴδε τενεῖβε πη ἢανε ἴακβη ρἷδοθ. Βαϊ ἴῃ 8686 ἰβ σοπηρ]εῖε αἱ ὋΣ; ψἱηουξ 

εἰἴμες οὐ τε δάάϊιίοηϑβ. -- 12. ΤῊΪϊΒ νεῦβε Ἰοΐῃϑ8 ΨΥ νγ6}} οἡ ἴο ἴῃς ργεσεάϊηρ 
ἰπ ἴῃς δβογίεσ ἔοσιῃ ἴῃδι ῃ85 θεεη βυρρεβίεά. Εογ ἸΌΝ ἜΦΝ ὈΥΦΌΝ ΠΥ: καὶ οἱ 

ζῶντες καὶ οὐκ ἀποθανόντες (δ. --- ὈῸΦΠ] ΠΌΛΟΦΩ 17 οοὐά, (ΠςΕ.). 

ΥΙ. 1 ὙΙΒΟΦθ 1. ΤΙ σοϑΐυσῃ οὗ [6 ΑΥΚ. --- Τὴς ΡΠ] ϑεηες δῖοσ 
τακίηρ σους }} 85 ἴο ἴῃ 6 ὑγορεὺ ᾿ηθῖῃοά, βεηά ἴῃς Ατῇ θδοκ ἴο 118 

ΟΜ ΠΟΙΠΓΥ [ἢ ἃ νοῖϊνε οἤετίηπρ. Τῆς τεϊυγηίηρ ρα] δάϊα τι ἰ5 

τοοεῖνεα δἱ Βεῖῃ ϑῃειηθβδῆ, Ὀὰϊ ἴΠΈγα αἷ8δὸ ψοῦκβ αἰβαϑῖθσ, [{ 15 

τῃεγθίοτα ἱγδηβίεσγθα ἴὸ Κιηδιῃ [6ατὶπὶ, ἤεσε ἰ ἤηα5 ἃ τεϑιίηρ 

ΡΪδςα. 

Τῆς 5ββοιίοῃ ἰ8 αν] ἀθητν σοηηφοϊοα ψτῇ ννῆδὶ ργεσεάεβ. Βαϊ 

ἰ8 ῬΟβ51016 τῃαϊ νγε ἢανα ποῖ ἴῃ6 σοπηρίεῖα πδιταῖϊνε. γε ἸΙοοκ ἴοσ 

τε σοῃοϊυϑίοη οἵ ἴῃ δοσοιηῖΐ σοηοογηΐηρ ΕΚτοη (οτ δίῃ, 1 ΕΚτοη 

5 ποῖ οτἱβίηδ}), υυϊ ἰῃσῖθδα ἀγὸ δ }ν το] πον ἰοηρ ἴῃ6 Ατκ νγᾶ5 

ἴη τῇς Μμελ οἵ τῇς. ΡΠ] πη η65. 6 δοίογϑ ψγῇο σοηϑαϊξ [π6 ἤδογο- 

ΤΩΔΏΘΘΙΒ ἤ6ΓῸ ἅγα ποῖ ἴῃ6 ᾿Γγγδηῖβ ψγῇο δά Ῥεδη οδ]]δα ἴο ἢεὶρ (ἢ 8 

ΕΚτοηϊῖο5, μὰς τῃ6. ΡΕοῦ]Ὲ ἂἃ5. ἃ ψῇοϊθ. ΨΥ Ή116 τπογείοτε να σοη- 

σεάς ἴδε σοἤδγθηοα οἵ ἰἢ6 παγγαῖϊνε ἰῇ [15 βθηθγαὶ [δαΐιγεβ, ννῈ 

τηιδὶ δήμπης ἰπαὶ τῃ656 αἰβεγεηςσεβ ροίϊηϊ ἴο 15 σοι ροβίία πδίαγα. 

ὙΠ} τῃεπὶ οοἰποίεβ ἴῃς ἐἤδηρε ἴτουι ἴῃ 6 ῃαηὰ οἵ σα ς"5, ἴο [λ 8 

Ατκ οἵ γαλτυελ, 6). 

1. 7λε 4τὲ οὗ γαλτυεὴ τοας ἐπ {16 πε 97 116 ιἰἰςῆμες Ἰ)ανὶα 

ἄν εὶς ἐπ 726 πε οΥ “τὲ δι εηίμδς ΜὨ116 ἴῃ ροϑβϑεββίοη οἱ Ζίκίαρ 

27}. δ, 80 δῖ νγὲ οδηηοΐῖ ἤδῦε οἱδί πη “ὴς Ποία ἃ5 ἴπια ὁρεὴ σου πΙΓΥ 

ἴῃ ἀἰδιηςτίοη ἔτοπὶ ἴῃς οἰτες, οὗ, 74. κ΄, Αἴ τῆς εηά οὗἉ [ῃ6 νϑῖβ6 

(ῦ δἠά5: σλ4 “ἀεῖγ ἐα πα στοαγηιφαῖ τοῦ νηΐες, Μ Ἀϊο ἢ 15 δἀοριεα ὉΥ 
Βιι. 85 ἃ ρατγί οὗ τῃε ἴεχί. Ἐδαβθοηῃβ ἀραϊηβὶ [5 ἤᾶνε Ὀδθη ρίνθῃ 

αὔονε.---2ῷ. Τῆς ΡὨ στη ας. βθοὶς δάνίος ἴτοτη 26 φγίεείς απ “ἦε 

αἴυΐηδνς] ΜὯο, ἃ5 σοηνθγβαηΐ ἢ αἀἰνίης [Ὠϊηρθ, νου Κηονν μον 

ἴο ρδοαίε ἴῃς οἤεηήάεά ἀεἰῖγ. Τῆς ἀϊνίπετϑ ἀγα εἰβενῆεγε σουρίεά 

ὙΠ ἢ τς βοοιῃϑαγειβ οὐ ἴῃ 6 Ὀγορῃοῖβ, 15. 22 7ετ. 27} 205. Βαϊδαπὶ 

ἶδ σα ]Π]ε 4 αἰνίηοτ 05. 1233, Μίοδῃ βρεαῖϑβ οὔ [6 ᾿γίεϑίβ 85 σύσίης 
αι ογαεῖίς, ἀῃὰ ἴῃε ρῥσορῃεῖβ δ5 “ἠϊυΐμέη (3.}). Ιη Ατδῦὶς αἰβο ἴῃ 
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ξαλίη (ἴῃε βδτηε ποτὰ ἰ5 ἰη Ηδθῦγον ἴῃ 2γίε52) 5 ἃ ἀϊνίηεσ. 727] 

“5 τυΐλ τυλαΐ τος τλαΐ τεμα { 19 τς ῥίαεε] τῇς ἀειηδηά 5ῆοννβ [ῃδὶ 

1π6γ οχρεοὶ ἴο οὔδει ἃ ργεβεηΐ οἵ βοιὴς Κίπα. ---- 3, Τῆς τερὶν ετὰ- 
Ῥμαβίζεϑ τς ἡξεὰ οὗ 16 ἴγεϑραθ5 οἥεγίηρ: 270 56 αγέ τεπεϊι ἠὴ 6 

Ατὲξ στυαν] τὴς ρατιοῖ ρα ἐγεαῖβ [6 ζαΐατα δοιίοη 85 δἰγθαάγν θερὰῃ 
ἴῃ ἴῃ6 ἱπτεπιίοη οὗ τῃε δοίοτβ, οἷ, [Ἔγ. 415,15. ὅς 7, γι γιμδί ποΐ 

σεπά ἐξ ατσᾶν ΦηηΡίν} τῃ6 ρῇγαβθ 15 δἰβεννῃεσε υ564 οὗ 5επάϊηρ οπς 

ΑΝΔΥ ὙΠ ΘΠΙΡΙΥ πδηά5, [00 225 ἄξῃ. 215 101. τ΄, Ὑνμαῖ ἰ5 
τηθδηΐ ἰ5 αἴ οηοεα δχρἰαἰπεά : 2,0» γοιι «λαΐ σμγεῖν γοῤαν ἀΐνι α γέβα- 

γαδοπ] ἴῃς νεῦ} ἰ5 υ864 οὗ ρἰνίπηρ Ὀᾶοκ οἵ ἰακίῃρ ὕδοκ νῆας ἢδ5 
Ὀδθὴ Ψτοηρίι ἢ γ ἰάκεη ἀναγ, ὅεη. 1416 2οἷ 2 5. ο΄. Τίιε ττδηβὶ- 
ΠοῺ 5. ΕαϑῪ ἴο ἴπε τεαυϊηρ οὗ ἃ ψτοηρ ΕἰΠΕΥ ὈΥ Ρυπίβῃπιεηΐ, 

74. οἷ, οὐ Ὁγ τεραγδιίοῃ, ἔχ. 2 ιν. ΤῊΘ δπάθανοιυτσ οἵ ἰῃς ΡΠ στη 5 

5 ἴο τοοορθηβε Ὑδῆψεῃ ἰοῦ ἴπῈ ψσοηρ ἀοηε ἢΐπ). 11δε ταιηαίπ6Γ 
οὗ 1ἴῃ6 νοῖβε 85 ἴἴ βίδπάϑβ ἴῃ 3Η) 5ᾶγ5 : ἡῆεη γομ σλαΐ δε ἀεαω ἀπά ἐ 

σλαΐζ δέ ἔποιυπ ὁ γος τοῖν ἀϊξ λαπα ἀἄσές ποί ἐμγη ον γον] ΜὨΪΘΗ 

τηυθὶ Ὀ6 ἰηϊεγρτγείε ἃ ἃ5 πηθδηΐηρ ἴμαΐῖ {6 ἤδηα οἵ Ὑδῆνεῃ νοιυ]Ἱὰ 

Ὀ6 Πεᾶνύ προη πατῇ 80 ἰοηρβ 85 ἴΠ6Υ τε ι56 4 1[1}}5 δε κηον)εαρηηεηῖ, 

Βαυῖ {6 τεχὶ πᾶν ποῖ θὲ βοιιηἊ. ΤῸ ἴῃε χιυδβιίίοη ἃ5 ἴο ἴῃς παίιγε 

οὗ ἴδε τεαυϊγεα ῥγαβθηΐ ἴῃ ΔΏΒΨΕΙ 5: 26 πμηηδδν οΥΓ “6 7Ζγγαρές 

97 “ιε μι πες, ἥυε ρολέεη μεριοῦς, 707, σης δέαρμε τας ἘΡΟἢ γοῖ, 

απά γομ» 7Ζγγαπίς} ἴῃς Ὀεδτγίηρ οἵ [Π]5 ἀροη [Π6 αιιεβιίοη οὗ τπε 

»ἶες ψιὨϊοὮ ἀγα ἤθσα ἰηϊγοάαςεα (45 ρολήξμ ταῖς) Ὀγ 3ΗΠ)} Πᾶ5 αἰγεδάν 

Ῥεθη ποῖβ. [τ δβουϊὰ 6 τεπιαγκαα τπδὶ Βιάάς, ννῆο ἰ5. Ἰατρε- 
Βεατῖθα Ἂεπουρὴ ἴο δάπιϊν ἴπῈ πηῖος ἰῃ ν.', ὅπ45 ἰζ ἰϊηροβϑίθ]ε ἴο 
τοϊδίη τ 6 πὶ ποσα. [Ιἢ (αοῖϊ, [ΠΕΥ δηὰ {Π6 τὰὐπλουτβ σαημοῖ Ὀοῖῃ ἤανα 

Ὀδθη οτρίπαὶ ἰη [ἢ 5 ρίαςβε. Τῇαν ἅγε, Ὀεϑί 65, ἰδοκίῃρ ἴῃ (δ. 

Τῆς ἱηρεπίουβ Ὠγροιμεβὶβ οἵ Ηἰζὶρ 5μου]ὰ θὲς ποιίςεά : {παὶ [πε πιῖσε ννεγα 

5. τη} 015 οὐ {πε ρεϑβϑί]θηςς, 80 ἴδαῖ ἴῃ νοῖίνε οἴδετίπρβ νετε ἤνς ροϊάεῃ τηΐος 
βἰ πρὶν, ἀπά πὲ πιϊδαπαετβιαπαϊπρ οἵ 1Π|5 1εὰ ἴο ἴῃς οοπίαδίοη ἴῃ ἴῃς ἴοχῖ. 

ΝΟ Βαυβοη οᾶπιε ἴο ἴῃς βάτὴηθ οοποϊυβίοη ἱπάερεπάεηευ οἵ Ηρ. ὙΒετα 

8668 ἴο ὃς πὸ Ηδεῦγεν ΔΠΔΙΟΡΎ ἴο 5ἰτοηρίμθη [Π]5 βυρροδβί(οη, δῃὰ ἰΐ 566 πὶβ 

ΡΓΕΙΥ οετίδίῃ ἀπᾶῖ ἱΓ τῃς εαηίεβε δυῖμογ οὐ 1818. δοοουπὶ δὰ Κπονῃ οὗ 1ῃε 
δϑϑυπηθα 5υπι ο] 5πὶ με νου] ἢανε ἱπάϊοσαϊεά ἰξ ἸΏ βοπης νν ΔΎ. 

δ. Απά γομ Ἄελαῖ [1805] φένε ρίογγ ἴο δδε Οο οὗ Πεγαθ] τεοορ- 

ηἰζίηρ ἢἷ5 ρονεῦ 5 Οοά, [εγ. 13. Φγέλαμες ἀφ τοῖὰ ἐλήεη ἠϊξ 
λαμα] νι ιϊομ Παά" θδεη ἤθανυ ἀροη ἴπεπι. ΤΕ ἢγϑι Πα] οἵ τη 

νοῖβο, ψὨοἢ ἀπρ οαῖοθ ἴῃῈ ῥτεσεαϊπρ νϑῖβα, 15 θεϑὶ οπητιαά. --- 
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6. Τῆς ρῥγίεβίβ θχῃοτῖ ἴ6 Ῥἢ] 5επ65 ποῖ ἴο θὲ οὈϑιίηδῖα ἴῃ τῃοὶτ 
ΟΡΡοβιτίοῃ ἴο γαῆνθῃ, ρυζεηρ τ δὶγ Ἔχῃογίαιίοη ἴῃ ἴπ6 ἔοσγῃ οὗ 

τῃεουιοαὶ ιιδϑίίοηβ: ἔν τοῦδ γος λαγάεπ γον ἀεανγ } αἴτεν ἴῃ 6 

ΤΔΉΠΕΙ οὗ [6 Εργρίίδηβ, γῆ. {αγηϊϑῃ ἃ {τἰρμτ{π| ἐχαιηρὶς : 11. 

"αὐ γομτ' ἡσαγίς ἄξαῦγ. ΤῊ βαῖηθ νεγῦ 5 υ5εἀ Εἰχ. 8" 38 ο5 (7). 
ἤψες 1 ποί γον ἐφ νιαεΐξ φῥογέ 97 “ον ἠῤα ἐλδν ἐξέ ἐλενε ρὸ 7] τλε 

ϑιθ)εοῖ οὗ ἴῃς ἤγϑί νετὺ ἰ5 γδῆνεῃ, οἵ, Εχ. τοῦ (]). ---- 7. Ιηβίγιο- 
τἰοη5 ἃ5 ἴο ἴΠ6 ὈΤΟΡΘΓ ΨΥ οὗ βϑηαίηρ ἴ6 Αὐἱκ Ὀδοκ ἴο ἰἴ5. ρθορΐε. 

Α πεῖν εαγί 5ῃοι ἃ Ὀ6 πιδάβ, ἴοσ. οπα ἴμαι ῃδὰ ὕδθη υ8ϑὰ νψουἹά 

ἢανε Ὀεδη δἰγεδν ργοίαημεα. ὙΤῇε δηΐτηαὶβ ἴο ἄγαν (ῃ6 σαγί ὑγ6 σα 

ἴο Ὀ6 κύο »λ εοτὺς πῤολ τὐλελ τε γοζε ἀαά πού εομῃ} τῇ 6 Ὺ 
ψογ ἴο Ὅ6 υηυτοκθϑῃ, ἴοσ ἴΠ6 δαιηθ γϑάθοη τἢδϊ ἴἢ6 σαγί πγυϑδὶ Ὀ6 

πεν. ΤῊ. ο4}}15. αἰϊδηοη ἴο (ἢς ἔδοϊ {πμᾶὶ ἴῃ 6 γε) ἀεί τοῦδ Ὀ6 
οη6 ἴμαϊ πα πϑόνεῦ ὑὕδεη γοκεά, Ναυη. τοῦ, δἀηά οἶϊα5. ἔγοπι Ονὶά : 
πμΐμηι ῥάσεα γερέπ. ΙῺ ΟΤάΘῚ ἴο ἴεϑὶ ἴῃ6 ψ}}}} οἵἨ Ὑδμνεὴ ἴῃ 6 

σον γεγα ἴο δὲ γοκεά ἴο ἴπ6 οατί, ὀμΖ γον τὐσί ἐξαῦέ ἐλεῖγ εαἦνές 

ὀελέμα ἠάφνε ἐπὶ {6 λομ5 4) 50 τῃαῖ ἴῃς πδΐυγαὶ ἱπο!ηδιίοη οἵ {Π6 

τποῖμετβ νου Κααρ [Π6πὰ ἴτοπὶ ροϊηρ ὐνᾶγ. -- ὃ. ὙΠΘΥ τὰ ἴο 
Ρίαςα τμῈ Ατὐκ οἡ ἴῃε οατὶ : αηρα 26 ροίίεμ οὐζόσίς τυλέελ γοῖς σὐαῖ 

Λανε γέῤῥα λΐνε ας α τεβαγαήοη] ἴῃς σοηβίπιοτίοη 5ῆοννβ ἴηι τῃ6 

τηδίζεσ, θεΐπρ ἀδῥεγπηηεα ὑροῃ, ἰ5 σογίαίη το ὈῈ ἄοηε -- γον σλαΐ 

2ίκες ἐπ α σα αὐ 1ἤς οἰἦε] τὴς νψοτγά ἰταηβίαιθα ὀσα ΟσΟιΓΒ ΟἿΪΥ ἴῃ 

15. δοσουηῖ. --- ϑ. ὙἼΠε Ὀεμανίουγ οὗ πὰ οδίὶς ψνουὰ 5ῃον 
νεῖΠοσ Ὑ δῆ ἢ ννβη6α ἴο τεΐσση ἴο ἢἰβ ονῃ ἰδηά : ζ70Ὺ. “7 φορές ο᾽1 

ἠἔε ταν ἵο τς σεν ὀογαγ, ἴο βεήλ δλορισολ, ἡπόη ἀφ λας ἄρπε μς 

“λιἰς σγεαί λα] τλ6 Ἰἀεπεβοαιίοη οἵ γδῆννε ἢ δηὰ ἴῃς Αὐἰκ 8 οοπη- 
ΡΪεῖα δηὰ να ταΐρἢξ 6 π4}}νῪ νν6}} ἰγαηϑίαῖα: 7270 ἀξ ροός οπ ἀϊξ τῦαᾶν 

τῶ ἀΐξ στη ὀογηΐξν, εἰς. δι᾽ τ ποί, ἐάσῃ τοέ τλαδ ἔμποιν ἐπα 1 

τας πο ἀίς λαμ “λα σηιοίσ 15 --τ- ἐξ σας ἀηι ἀεείάφη7 “πα: καπις “Ὁ 

“51 τ86 νΥᾺῪ ἰ5 ἰθίϊ ὀρβὴ ἴῃ σᾶ86 ἴῃ6 Ὀεῃανίοιτ οἵ ἴ[ῃ6 Ατὶκ βῃοιι)ά 
τοῦ 06 νῆας {π6γ Ἔχρεοῖ, Βοῖῃ Θῃδιηθϑἢ τὰ ὑγοῦ αν [πὰ ἡδαγεϑί 

Ιβγαθιϊεα ἴοννῃ ἴο ΕΚγοη. [τ νὰβ οοιηϊεά ἴο 748}, 2 Κ. τ4}} 
705. 15}, δηα ὰγ οἡ οπὲξ οἵ [ἢ6 πδίιγαὶ τοδάβ ἴτοπὶ ἴῃ 6 ϑῃερῃεὶα ἴὸ 

188 1] σουηίτγ. 

1. Αὔον οὐ πῇ καὶ ἐξέζεσεν ἡ γῇ αὐτῶν μύας ΄. --- 3. Οη ἴδε Κἰπὰ οὗ ἀϊνὶπα- 

τίοῃ ργδοιῖβοὰ Ὀγ ἴπε τοῦ Ψψὸ πᾶνε Ἰρμὶ ἴπ Εζεκ. )ι28, (Οἱ, αἶβο δίαάς, ΟΥ̓Δ 1. 

Ρ. τος; Δ] παυβεη, ϑζίςσεη, ΠΠ|. Ρ. 126 }.; Ὀτίνεγ οα Ὀϊ. 1810, --- Ὁ» Ὁ} 
ἴνο 501}14 065 νυυϊτοη ἀγγεωένε ἴο ργενεηῖ ἴῃς δοουπιυϊαίίοι οὗ νονγεὶ Ἰοιζεῖβ. --- 
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Π5.] οἡ ἴΠ ροϊπιϊηρ Οεβ38, δὶ 102 4. ----8. ὈτῦΦὉ] ψὰ βου! δάά Ὅτν ψἱἢ 7 

Μ55. σῷ (Π 02). τ 3» Ν] τῆς πιραηϊηρ οὗ ἴπ6 ννοτὰ 866 Πὶ5 βυ ποῖ ε ΠΕ εν ἀθης 

ἔτοπιὶ ἴῃς ἐχϑιηρίεβ ρίνεπ ἀρονο. δε. πιὰὺ δὰ ὕξεῃ. 2619, γβετε Αἰ πε θο ἢ 

βδγ5 (ῃαἱ 1588ς ἢα( ΠρΑΥῪ Ὀγουρὴϊ ἀροη Εἰπὶ σα με. ἴπ ἴῃς Ἰεραὶ βγβίετη {Π6 

ἡγεΣῥα---οδεγίμρ ἰδ απὶ ἐπάθανους ἴὸ οσοιμρεηβαίς Ὑδἤνεἢ οτ ἰηἰγηρειηεης οὗ 

ἰδ τ ρῃϊθ, οἷς ΒΒ. 5. τ, Ὄθν, τ ΝΠ] 85 [Π6 ῥγίεβίβ νγατα ποῖ γεῖ σοτγίϑίη {88ὲ 

ΥὙλμνν ἢ ννὰ5 ἴπε βεπάεγ οἵ {πὸ ρίαρας (ο, ν5.3) [Π6 ἀββυύγαπος 566 Π|8 ργεπηδῖιγα 
τῃαι {Π6γ 5ῃουϊά "ὲ μεαϊεά, Οπδ ἰ5 τϑιηρίεα ἴο γθδὰ Ἰνν οὐ ὩΠ32--. ΕῸΥ 35 Στ}, 

Φ τεπάειϑ καὶ ἐξιλασθήσεται ὑμῖν ἀπ ἴΠ6 πῃ τοδα5 {πε τεβὶ 45 ἃ συεβίίοῃ : τον 

σλοιἑα᾽ ποί ἀὶς δαπά ἐγ βουε γομ Ὁ ΤῊΪΒ ἰ5 ἰδνουτεὰ Ὀγ πε ἴεμβε οἵ με 

σεῦ. Βυῖ τ8ὲ ργορδθ!  γ ἀοεβ ποῖ βεαπὶ βυβηοϊεης ἴο ἐβι ὈὉ]} 15} {πε τεδάϊηρ οὗ 

(ὃ ταῖποῖ ἴδ 3Ή. --- 4. 3π| ν50}} 32Ἱ "ἼΣΣΣ πο πὶ ΒΊΟΝ ἰ5 δα οα ὃγ 3Η, 15 Ἰδοκίηρ 

ἷπ 65 ἀπὰ τπεγείογε βυβρίοίοιβ, ---- Ὁ5325] βοῖης Μ55. Ὁ2525: (δ τεργεβεηὶ β' ΠΊΙΡΙΥ 

83". ---ὁὖ. Τῆς Δ] Γ νεῦβεὲ (ἄονῃ ἴο γνΝ 5) ἀπρ]οαῖεβ ἴῃς ργεσθαϊηρ νεγβα ἂηὰ ἰ8 
τιογείοτε βαρογἤμχουβ. ΤῊΣ 56 η868 8. ρογίθο γγ σοοὰ νοΐ ἰτ, ἀπὰ ρατὶ οὗ ἰΐ 

5 ἸαςκΚίπρ ἰπ 45. Ν ε. τεραγάβ ἴξ ἃ5 ἃ ρῖοβϑ. ---- ὈΝ 2 ΠΝ Ὁ] τῷ Κυριῷ (Ὁ πιᾶγ ὃὈς 
οτἱρῖπαὶ, μανίηρ θεεη σμδηροα 80 85 ποῖ ἴο ἢᾶνε ἴΠ6 τηοβὶ βϑαογο πᾶπὶῈ ἰπ ἴδ 6 

ταουτἢ οἵ [πὸ ἀποϊγουπιοίβεά, --- 8. πΌ;Γ.] τῆς νοτρ ἴῃ 115 βἴεπι βθθπιβ ἴο πιόδῃ 

ἀε αγεμσεα ἀϊνιδοί τοί μὰ αν εοέλεν, οὐ αὐ ἐλδ ἐχβένδε οὗ αποίδεν. ϑ8.] ἴδατβ [δῖ 

ἴῃε ῬΠΠἰδεϊπεβ νν}}} ἀίηαβε ἱπειηβεῖνεβ ὈὉΥ τοτίυγίηρ πῖτα, 314, οἵ, [ἐτ. 3819, ὙῈ6 

ΔΠΓΒτΟροπιουρ ἢ ΐβπι πεαιὶ οαυϑε 0 βυγρτίβε ἴῃ νἱονν ΟὗἩ ΒΌΟΙ ἃ ρᾶββαρο 5 ἈΒ. 25. --- 
Ἴ. ὩΣ ν] ἀ0ε5 ποῖ ββέῖῃ ἴο ὀσουγ εἰβανῆογο ψἱπουϊ ἀοϑἰσηδίίοη οὗ [Π6 τηαῖα- 

ταὶ. ---- πὉ);} 85 ἴῃς νβῃίϊοὶς μδά ἵνὸ ψ εεἶβ, {πε νγοτά 15 ργορετὶν τεπάογεὰ καγὰ, 

Τῆς ψοτγὰ 15 υβεὶ ὅδῃ, 4519, ψ μεῖς ἰ᾿ ἀεβιρπαῖοβ [Π 6 " ναροπ᾽ ἀϑεὰ ἔογ ἴῃς ἴγᾶπ8- 
Ῥοτῖ οὗ ρετβοῃβ, δαῃὰ Ναπι. 78, γμετε ἰξ ἀοβίρπδῖοβ [ἢ νεῃΐοῖε οα τ δἰ σἢ τῆς νατὶ- 

οὐβ ρϑτῖβ οἵ τῆς Τα γηδο]6 (Ἰπουρἢ ποῖ τΠε πιοβὶ 88ογε 1) ἀγα ἴο ))6ὲ οαυγίβἁ, ἵ1 
τεουτθ ἴῃ ἴῃ6 δοοουπὶ οἵἉ [86 γταηϑέεσ οὔ τπὲ Αὐῇκ ἴο Τεγυβαίοπι ἵπ [Π6 {ἰπὶ6 οὗ 

Πανὶ 4. Αὐοςοτάϊπρ ἴο Εγπιδῃ (Δὲ ἐπ ἀπείορ ΚΡ» δέ, Ρ. 491) 16 ψοτὰ ννᾷ8 
δἀοριος ἴῃ Εργριίδπ Ὧ5 1Π6 πᾶπιὸ οὔἴῃς θαρρᾶρε ψᾶροη (οτ οατι) ἄγαν ὈΥ Οχθῃ, 

ἴῃ ἀἰδεϊποιίοη ἔγοπι τῃ6 ὠλαγῆοί ἀτανγη ὈΥ ΛΟ 865. --- πὉ,} 15 ἴῃς ραγίϊςῖρὶε οὗ ἢ Ψ 

9 σίνε «μεξ, οἵ, 15. 4011, --- ὍΝ] τῃ6 νϑτῦ ἰβ υϑεα οἵ παγπεββϑίηρ ἴο ἴῃς σπατὶοῖ, 

6 εη. 4629 2 Κ. 931, --- 12 18 αβεὰ οἵ [με γουηρ οὗ δηϊπια 8, [00 393 ἀηὰ εἰβευνῆεσα. 
-- 5552] ἴῃς Βουβε οὗ ἴῃς (ἀπ ]γ 18 αἰδο ἴῃς μοῖπα οἵ [με οδι]ς. --- 8, “Ν7 15. 80 

εν ἀθπα]ν ἃ πιϊβίακε ἔου ὃν {παῖ νγὲ ψοπάοῦ αἵ ΔΩΥ οπε᾿β πηακίηρ ἰ. Τῆς ἱπίετ- 

Ἄοἤδηρθ ἰ5 ἰγεαπεηῖ ἴῃ ργεο βου ἴἤο86 ὈθΟΚ5 νη] ἢ πᾶνε ἃ ὑδα γ ἰγαηβπλτιεἀ τεχῖ, 

80 [παῖ ἴξ ἰβ ἴο θὲ δἰιγι δαϊεα ἴο σάγα εβ8 βου]γ)ε8 γαῖ ῃογ [ἢδη ἴὸ ἴῃς δυΐῃοτβ. Ιἱ 

15 ἴῃ ἕδος ἀϊβῆου ἴὸ Πεϊϊονς τῃδῖ [6 ἵνγο ψνογάβ σου] Ὀς σοη[αβεά, 50 Ἰοηρ' ἃ5 

Ἡδεῦτενν γ88 ἃ ᾿ἰνίηρ ἰδηρυαρε. ΟἹ, ΒΗ. “5. τ΄, μοί 2. -ττ- 2} ἰβ ἃ ννογά οἵ νετῦ 

νψὶὰς πηεδηΐηρ; ἱπιρ] ἐπι πίβ, ἱπβίγαπγε πῖβ, ν 58.158, Οὐματηοη85. σὰ 8}} ἱποϊαἠεά 

ἀπάετ ἴζ, --- 3.2.2] [δ ρετίςςϊς ᾿παϊςαῖεβ τπαὶ ἴῃ ἱπιεπιίοα {ΠῈῪ μανα αἰγεδαῦ 

δίνεη [ἢ τεσοπΊρεῃδ6. --- 1. ἼΝ21 ρΡοϊπίεα νυ ἱἢ τῆς ἀτίῖο]α, ψ ῖςἢ, Βονγένευ, ταῦ 

τπηεᾶῃ ΠΟ πηοτὰ ἴΠδῃ 246 θῸχ ΨΨῃϊΪ ἢ νγὰθ δ  ββαγυ ἔοτ ἴῃς ραγροβθ. Οχ ἴδε οἴμεῦ 

Βαπαὰ, πε ρυποιυαίογβ τὴᾶῦ ἢανε βαρροβεά ἴῃς τ) Ν ἃ ΠΕ ββατΥ ρατί οἴ Ἔν οΥΥ οατῖ, 
Τῆς νογὰά ἰϑ ρεπογα! νυ τα κε ἴο πε ὁσα οὐ ἐὐεσί, (ΠΟ ρΡἢ βοτηξθ ΒΌρροβε ὦ δαν' 

ἱπίεπάεά, Βοοβδζὶ τπδῖκεβ ἰξ ἃ ἢ ]1βιΐπα υνοτά, “Πεγοσοίεον, Π1.. 316. ΤῊΣ νεγβίοπβ 



46 1 ΒΑΜΌΕΙ, 

ενϊἀθπογ μᾶνς πὸ ποτε ἰἱρμὶ ἴπδπ ψε, (58 ἐν θέματι βερεχθάν, νίετε (ἢ Ἰαϑὲ 

ννογαὰ ἰδ ῬΥΟΡΘΌΙΥ δὴ δἴζεπιρὶ ἴο ἰγαηβίεγ ἴς Ἡεῦτενν ψοτά, ἐν θέματι Ὀεϊηρ {με 

τταηϑἰαιίοη. θέμα τεργεβεηῖβ Π2 Δ», ἰπ 1,εν. 245 ἀπά εἰβεννῃεγε, δπὰ βοπιθιΐπρ 

ταϊρῆῖ θὲ βαἰά ἰῃ ἴανουγ οἵ βεϊπἰπρ ἴῃς νοῖϊνε οἤετιηρβ ἐγ ὦ γον Ὦγ ἴπε 514ε οἵ πε 

Ατκ. Βαὶ τε ενίάδηοε ἰ5 ποῖ βυβῆςϊεπι ἴο ἀββυγε 8 οἵ ἃ ναγίαπὶ τεδάϊηρ' μετα. 

35. ἈΡΙΣΣ εν! ἀθηΕν ἢ65. ἴῃς τοοῖ τ) ἴῃ πλὶπὰ ἀπ πλᾶῖκεθ ἴῃς βεῆϑε δμζ ἡάδρε ζϑ 

γευέγεηες ὃν τές σἱἶδ, ἴοτ νν Ἀϊσ ἢ βοιὴα τηϊρϊ ἄγρας. Βαῖ ᾿Γ τμῈ δυῖ μοῦ νυ ϑμεά ἴο 

εἶνε ἃ νατηΐηρ οἵ 158 Κὶπά ἂς ψου]ὰ σοππεοῖ ἰδ ἢ ἴῃς μαπαϊίηρ οἵ ἴῃς Ατκ, 

ποῖ ν ἢ [86 νοῖϊνε οἤετίπρϑ ἀοπε. 11 βϑῃουϊὰ ᾿ς ποϊεὰ τπαὶ [ἢς τψογὰ τ) ν ὁσσυγβ 

ἴῃ νβ.1}- 16 Ῥόῖἢ οὗ νυ ἢ ἀγα ἰαῖα ᾿πβετιίομβ ἰηἴο {πε παγγαῖϊνα. ---- ΥἹΧῸ} ἴπε Τουδὴ 
ΤΟ] ννᾶβ αἰβο ἴο θῈ ραϊ ὁν 4άε σἱαάε οἵ ἴδε Ατκ, Γι. 31328,.---Θ. 922 11] ἐπ μὰς 
εἰϊγεοίίον ο ἀὲς στο»; {γ᾽ ον», οἴ, Ἔχ. 131} Νυπι. 2138 1 5, 1218, Οη [δε 5118 

οἵ ΒεΙΒ 5Βοπιθϑῃ, ἴμ6 πιοάθτῃ κι δάθρις, οἵ, ΟΑ5. Οεοσ. Ῥ. 219, [ρᾶτάε, 

Ο05. Ῥ. 237; Βορ. 9.43, 11. Ρ. 233 ΠΗ. 

10. ΤΙε δἀνῖςς δάοριεα; (ες οατί ἴ5 τηαάς δηὰ τε Κίῃε δια 

γοκαά. ---11. 45πὦὰ ἐλεν ῥίαεεα 6 Αγὰ 97) γαλτυεὰ οπ Τ1ὴε εαγή) 
με τεβῖ οὗ ἴΠ6 νεῖβ8 566 πὶ5 ἴο Ὀ6 ἃ αἴθ ἰηβεσίίοη. ὋΠ6 νδτίαι]οἢ5 
ἴῃ τῆ τεχὶ οἵ (ὅ 5ῃον ταὶ ἀϊβεγεηί δἰϊθηιρίβ γεσγε τηδάα ἴο οοι!- 
ἕοστι 15 ἴοχὲ ἴο 39. ΤῊε ἰπίεγεβὶ οἵ ἴῃς οτρίηδὶ παγτγαῖογ ἰ5 ἰὴ [6 

Ῥεμανίουγ οὗ ἴῃς οδίτ]α, Δηά ἢδ ρᾶ5565 ονθὺ ἴῃε βϑιυοτσαάϊηδῖα τηδῖ- 
ἴοΓ5. --- 12. 4πά ἐἐὴε ἀπο Ἰοοξ ἃ σγαίρην εομγεό οπ (ἦς δΒείλ 51}ε- 
»ιεσὰ γοαά, ἐπ 1ἠς λίρλησαν “εν τυερΐ, ἐρτοίηρ ας λὲν τυεηΐ, ἀπά 

{Πα ποί ἑμγπ 109 46 γίρά λαηά οΥ τῴ 71 τἴῇᾷβ ἀρράγεῆὶ τεάυη- 
ἄδπου ἰ5 ἀπε ἴο ἴῃ6 διυῖμοτβ ἀδϑίγε ἴο πλάκα [με πηίγαοὶς ῥ] δίῃ. 
Τῆς Ἰονίηρ οὗ ἴῃ6 Κίπε 5δῆονβ {Π6ὶγ παίυσαὶ ἀθϑῖσε ἴο σγεΐυση ἴὸ 

1ῃεἰγ σαϊνεθ. ΤῊΣ Ὑγτγδηῖβ [Ο] ον α 85 (Ὰ δ5 ἴῃ6 Βείῃ 5} 6 πλἘ 5 ἢ 
Ἰἴη6. --- 18. Αἱ τῃ5. τἰπιεα ἴ6 ρεορὶβ οὔ Βεῖῃ ϑῃεπιθϑῆ ψεγα 

εηραρεά ἴῃ λαγυεείησ “46 τυλεαΐ ἦπ 16 σναδίεν ἂρ νὨϊοἢ τη 6 Ατκ 

οδη)6. Αἴ διῇ {ἰτπὴὲ5 ἴῃ8 ἡ ἢΟ]6 νἱ]]αρα ροα5 ἔοτίἢ ἴο 186 βε]ά. 
Ζάεν γε τῷ ἐλεῖ» .γ)ὲ» πα σατὺ] ἃ ἴοττη οἵ ἀείαι]βα ἀδβογίριίοι 

σοϊηπιοη ἰῃ Ηδῦτεν. “4π4| καρ γεζοΐείη ἐο φισε ἐξ} 5ῃουϊά θὲ 

τεδὰ ψ ἢ (δ. ---14, ΤῊΣ Ατῇκ σαπγα τ 2ὲ6 Πεϊ 97) 7οεάμα {λε Βει- 
σλενισλτς ἀπο οἱροα φἰ 1] τῊϊ5. ἰ5 δὴ ἱτηροτίδηϊς ἰΐθπι, ἃ5 ἴῃ 6 βίορ- 

Ρίηρ ἱπάϊοαιεα τῃ6 νἱῆϊ οἵ Υδηννεὴ ἂἃ5 ἴο Ὠὶβ δϑϊἀϊηρ ρίαςβ. ΕῸΣ 
ἴῃς πεχῖ οἴαυβθε γε δῃοι!ὰ ργοῦδοϊγυ τεδά : σπα 72ὴ|4}) “εἰ ἠάεγε ἃ 
ξ7εαί “Ι0η4] ἃ5 Δἢ αἰῖασ, ἀπά 214» Ὡ  δὲι6 τυοοα 9 1716 εαγί πα 

οδεγεα “ἦε δίημδ ας α ὀμγπέ οβέγίηρ ἰο Υαλτουελ δι ἀρρτορτίαϊβ 

ΜΕΪσοιηθ. Αὐδιηδῇ αἶβο οεγθ [ἢ 6 ἱπηρ]επιθηῖβ οὗ ἴἢ6 ΟΧΘῊ ἔῸγ 

νοοά, δηὰ ἴμε οχϑὴ {Πεδιηβεῖνοβ ἃ5 βϑδουῆσθβ, 2 8. 2453. -- -1δ. Τῆς 



ΝΙ. το-τ 47 

νΕΙΒῈ 5 ΒιρεγΗϊουβ, 16 Ἰοἷπ5 αἴτγεοιγ το 3. Τῆς Αὐκ ἢα5 δἰγεδᾶγν 
Ὀδδη τε α ἔτοτι [ἢ οατῖ --- [15 νγὰ Κῆου Ὀδοδαβα ἴῃ 6 σατί ἢᾶ5 ὈδΘη 

Ὀυτγηῖ. Τῆς Ὀυτηῖ οἤδετίηρ μᾶ5 Ὀδθὴ οἤεσγεα. Τῆς ΟὨΪΥ τϑάβοη ἔωτ 

τῆς νεγβ6 ἰ5 ἰοαηά ἴῃ [ῃ6 πχοπιίοῃ οὗ (ἢ Ζεῦΐζς. Α Ἰαΐθ δαϊῖογ οὐ 

βοῦῦ6. σου]ά ποῖ γεσοηοῖϊα ἴα ἴγεα μδηα]ηρ οὗ ἴῃς Ατκ Ὁγ ἴμε 

τθη οὗ Βεῖῃ ϑῃεπηθϑῃ ἢ ἴΠ6 Ἰεραὶ ῥγεβοσιριίοη, δηὰ τῃδγείοτε 

ἰηβετιθα τῆς [ον τ65. ὍὙῆδβ6 ἅγὰ υἱζευγ ἰογεὶρῃ ἴοὸ οὐγ γῃοὶα Πδγ- 

ταῖϊνε ὕρ ἴο 15 μοϊηῖ. Υεῖ ἴῃ} δοηβ (οη [ἢ ᾿δίδβσ [ῃΘΟΥΥ) νγεσα 

επρονεγθα ἴο ἰουσῇ ἴδε βδογεὰ τῃϊηρβ, ποῖ οηἱγ ἴῃς Ατκ Ὀυὺϊ τῃ6 

οδεβῖ δῃηά |15 σοηΐεηῖβι Ηδησε ἴδε ἰηβεγίίοη. [1 15 Ρροββϑι]ε α͵δὸ 

ται ἴὴ6 δυῖμοσ ἀἰϊά ποῖ Κα τῆς σγεαί σέρηξ, ἀπ 50 τηδάδ ἰἴ ἴῃ [ἢ ϊ5 

ψεῖβα ΟΪγ ἴῃ6 ρμεάεβίδὶ ογ ἴῃς Ατκ. --- 16. Τῆε ἔνε Τγτδηΐβ 
Βανίηρ, 5εβὴ {Πεὶγ οὐ͵]εςὶ αἰἰαἰπεά γεζωγπεώ τ ξξγοη ἠλε ταρις 44}. 

- 17. Τὴ νεῖβὲ (1 14) [5 ἀποῖπεσ Ἰαῖα ἰηβεστίοη, ἃ γεοδρίί- 
υἱαϊίοη αἴζεγ (ῃ6 τηεϊμῃοά οἵ ἰῃ6 Ρτγιθοῖϊοοάβ δπὰ τῃ6 (Πτγοηίοϊεγ. 

[τ ἰ5 ἔτεα ἢ ᾿ἴ5. ρο] 4, δοσογάϊηρ ἴο ἴῃς ρτεοβάθηϊς 5εῖ Ὀγ ἴῃ 656 

ΜΠ ΓΕΓΘ, [ΟΥ̓ ἰξ 5 ἀου τα] νυν μεῖθ τ (μ 6 οτίρίπαὶ δαῖμοσ σοηίεπι- 

Ῥἰαϊθά ροϊάβῃ πιῖοβ ἴοσ δὶ [ἢ 6 οἰτίθβ, ἴονγῃβ, αηὰ ἢδπη]εῖβ οὗ ἴῃ 8 

ΡΒ ἰσι1η 65. --- 18. Τῆς ἢγϑι μα] δμβουά Ὅς οπλττοα ἢ ἴῃ 6 ῥτα- 
ςεάϊηρ νεῖβαὲ. “Πὲ τεϑῖ βεδπὶ5 ἴο αῇῖτπι : ἰἤιίδισος ἰς ἠλς ργεαί 
σίοπε ὃν τολίεὰ ἡλεν σεὐ ἐς Αγά οΓ γαλενεὴ, 19 “6 φγεέσεμέ (α} 17 ἴς 

ἦε τς Μείάα οΥ 7ρεάμα τὰε βεοιλ-“ἀενιφἀ ε] οἴ γ τηθηγοτίαὶ βἴοηβϑβ, 

αεη. 3132 705. 245. 

11. 5Ν7]7 ἴον ὃ; 858 350 οῆξηῃ. --- ὈΠΥΤΩ «9... ΝΠ ΓΝῚ] (6 ΒΑΙΓ νοῦβε ἰβ ποῖ 
ΟὈ] οι οπδΌ]ς οα ἴῃς στουπά οἵ Ηεῦτενν βϑἴγίε 68 5 βΒῃονῃ ὈῪ Ὀτ., Δίοίες. Βαυῖ 

ςοπηρϑτγίβοῃ οὗ ἴπε οορὶα8 οἵ (5 5ῆοννβ 80 τηδὴγν ναγίαιἱοπβ, ἴῃ ἴπε ννογήβ δῃς ἰπ 
τπεῖγ ἀγγαησεηηθηῖ, ἱπαὶ γε πιυϑὲ βάρροβε πε οτἱρίπαὶ 65 ἴο ἤανε θδεπ βϑυρρμῖε- 
τηεηῖεά ἰπ νατίουβ ννδγ5 ἴο Ὀστίηρ ἰἃ ἰπῖο Παυηοην ἢ 38. ὉΠ πΟ ἴῃ ἴΠε τεχὶ 

ἰ5. 4150 δὴ ἱπάϊοαιίοη οἵ ἰηϊεγροϊαιίοη, ἔος ἴῃς οτίρίπαὶ παγγαῖϊνο ἢμᾶ5 3.» 85 ἴπεῈ 

πϑπὶε οὗ ἴῃς ρῥίδρας; που ρἢ βοῆς Μ59. βεσζε οοηΐογην ἴο ἴῃ υϑᾶρο οἰβενπογε, 

τεδήϊηρ τπλορ» ἴῃ τῆς ΑΥ. ΨΥ. 5ἰτκΚεβ ουἱ 411 θὰϊ ΣΝ πὶ Πνὺ; Βα. τοπιδη 5 ἴῃς 

ψο]ς ἴὸ ἴῃς πιατρίῃ. --- 13. ΤῊΣ σοπβίτγυςιτίοη 18 ποῖ τες ἔγοπι αἰβησυϊιν. --- 

ΤΣΦῸ] οἱάετ ἔογπὶ οἵ {πὲ {πἰτὰ ρεγβοη ἐεπιϊπῖπε ρ]υγαῖ, ε8, 847 4; Βδιτομοτῦ 
5665 ἴῃ ἰΐ ἃ ἀυδ), Ζελγόμελ, 931. 8. Τῆε ἔοτπι 18 δῖ νυ ἢ ἀβϑι πυ!]αϊίοπ οὗ τῃς ". 

Τὶ. βίεπι, μβονγενεῦ, ππεδῃ8 29 δέ «“ἰγαϊρὴΐ οὐ 10 δὲ γίρλί, νι Ποτθαβ ἴὸ ρὺ ἐπ α 

“γαῖρά ῥαίά 8 ἐχρτεββεὰ ἴῃ Ἡδῦτγεν ὈΥ ἃ Ῥεῖ οὐ ΗἸΡὮΙ], Ῥγον. οἱδ 1.531, 1ι 

ἀοε58 ποῖ βεὲπὶ νἱο]επὶ ἱμεγείοτε ἴο σμαηρε ἤετὲ ἴο ΠΣ»), [ΠΟ ΡῊ ἀπαίορουβ 

γετθ5 ἂτε [οἰ ]οννεὰ Ὦγ τῆς ἀΐγεοῖ ορ]εοῖ οὐ Ὁ ἴῃς ἱπβπίεῖνς ψ ἢ 5, οἴ, Εχ. 88} 

2 8. 1514, ῬΟΞΒΙΟΙΥ ὙὙῚ2 ἰβ δῃ εἴτου ἴοσ 1501 ψΒΙΟἢ νὰ ἐχρεςῖ. τ-τ τπν πθος 3] 
ἴδε ογδ ὨΙΆ ΑΥ ἱπιρ!εβ τμαΐ νατίουβ οἵ μοτβ σγεῖα ψἱΐπ τεαςῃ. Α πθῸ5 ἰβ ἃ 



48 1 ΒΑΜΌΕΙ, 

τοδὰ πιδᾶς ὮΥ τπτονῖηρ ἃρ ἴῃς δατίῃ. -ττ ρον Ἴ95] τῃς δάνετγθίαὶ οἴδυβε ἀδβουϊῃ- 
ἴῃρ σοπεϊπυοιβ δοιίοῃ, ὕεη. 85 129 708. 69 2 5, 316, ---18. ΨῸΨ ΓΛ 5 Βετὲ ρυΐ 
ἴου τ8εὲ ἱπμαριϊδυῖς δηά [ΟἸ]οννεὰ ὈΥ {πε ρίαγαὶ, οἵ, Ηο5. 55, ὯΝ ΓΝ ψῦνη.--- 

ἸΝῚ ὈΠΌΣΣ ΚΝ ἸΝΦῊ] [ἢς Ρἤγαβε οσουγβ ἰπ {86 Ηδχδίθαοἢ βενεγαὶ {ἰπ|65, αἰνγαγβ 
ἰῃ ΤΕ, Βαϊ ἴῃ θο(ἢ 1 δπὰ Ε,, ἐρ., ὕεπ. 1.3}}.14 (Τὴ) 3119.12 (Ε),, αἷἰδο ἴῃ 174. 19} 

(δβϑίρπεὰ ἴο 7) 2 5. 1838 76γ. 22. 1.22) 15. 4018 6ο" Ζεςδ. ς"" ὅ, ὙΠ ῥγορβεῖίς 
Ρᾶββαρε8 ἀγα δὶ] ἰπ {πε ἱπιρεγαῖϊνε, ἰπ Ὑνμῖ ἢ [86 ἀεία!]εὰ ἐχργεββίοῃ 8 ἜϑΙ]Ὺ 
δοσουηῖαα (οΥ. ---- ΠΝ 5] εἰς ἀπάντησιν αὐτῆς (ὃ ροϊπῖϑ ἴο ΣΝ 5 ψὨΐ ἢ 5δου!ά 

θὲ τεβίογεά, οἴ, 14. 198 (Νγε.). ---14. οδὺ ὉΨ Ἴ2).1] καὶ ἔστησαν ἐκεῖ παρ᾽ 

αὐτῇ (98 εν ἀεηιγ τεηάειβ ΠῸΡ Ὁ Υὐόρη, ΙζὉ 5. ποῖ ἱτηροββίθϊε παῖ τς 

οτἱρί αὶ μα Ῥοιϊῃ νετῦβ: ἐ’ σία γεαῖ απα “ἀτν ῥίαεεα λεγε ὃν ἐ] Ξξ ὙΌΣ ΩΡ 

ὙῸΣ 3, Δη6 τ[Παὶ οπὲ νεγῦ ἀτγορρεὰ ἔγοπὶ ὁπὲ γεοθηβίοη δηὰ ἴῃς οἴμεν ἴγοτα 

ἴμε. οἴπετῖ τττοῦ ἰβ ΦῚ ὉΦ δὴ οτἱρί πὶ ὉΨ ἸΏ ΦῚ τ ΠΙΟΝ Ὀεοδηλς ΠΠςρὶθ] 6} --α 

ΤῊ τ) 12Ν} [τ 5 σοπ)εοῖαγε Ὀγ Βα. παῖ ἴῃς βίοπε νγᾶ8 βεῖ Ὁρ 5 ἃ φιαρρόαλΛ. 

Βαϊ {πε ἱπητηεάϊαϊε ςοηϊεχὶ ἔδνουτβ δὴ ἰῖασ ὍΤΠδ ρῥτοχί πιϊϊυ οἵ ἴῃ Ατκ δπὰ 

ἴπε πεουβϑν οἵ οβοτίηρ βδογίῇοςαβ ἴῃ 11ῖ8 Ποποὺγ ἄγρας ἔογ δὴ αἰΐϊασ.. Πουθεῖεβ5 

ἃ »ιαρρεδα “ουϊὰ θὲ δεῖ Ἂρ 85 Β00ῃ 85 ἴῃς ἀνε! ηρ οἵ Ὑδῆνε 5μουϊὰ θὲ 
δίταηρεά. Α οδ8ὲ ϑιἰὙ| ἘἸῪ ραγα οὶ ἄοθεβ ποῖ οσουτ, 800}}᾽5 βίοῃε νγ88 ἃ 

νιαρρεόα δοςοτάϊηρ ἴο Ε' (Όεη. 2818.) Ὀὰΐ ἰδ ννὰβ ἀεϑιποὰ ἴο πιδτῖς ἃ μεῖ- 

τοδηθηΐ βδποΐμδγυ, ἀπ ἴῃε 8ᾶπιῈ 8 ἴγὰβ οἵ ἴῃς γεαργεόα ἴῃ ΟἸεαά, ἀδῃ. 3146 

(Ε). ΑΑ πιεπιοτῖδὶ βἴίοπς νγὰβ ταϊβεά Ὀγ ]οβῆυα, 2458, δῃὰ {μὲ βᾶπηθ νγὰβ 

ἄοπε ὈΥ ϑάπιμεὶ ἂ ΕΡαμεΖαυ δοοογάϊηρ ἴο ἃ ἰαΐε ραββᾶρβ, 1 5. 712, ὅ840}}5 

ΑἸῖαγ, 1.488, 15 ποτε {κὰ {πε δοσουπῖ ἴῃ ουζ ἰεχὶ ἰΠδῃ ΔΗ ΟἴΠΕΥ πηρηϊίοη οὗ ἃ 

βίοπε. ίαγίοιβ. πεᾶρϑ οὗ βίοπεβ ᾶγὲ τηδπιϊοπθα 85 πηθηηογίαἶβ, Ὀὰϊ ργεβθηΐ πὸ 

οἴοβε τεϑεπηίδηςς, δἱ ἰσαβὶ ἴῃ [ἢς τεοεπϑίοη οἵ ἴῃς ΟἹά Τεβίδπιεηϊ ψνῃ]οἢ ἰ5 ἴῃ 

οὖ Βδηά5. ---1δ, Τῆς ρ]οβϑδίογυ οπαγδοίεν οἵ ἴῃς νεῦβα ἰ8 ροϊπίεὰ οὐ Ὀγ ΝΥε. 
-τ-"Ν} 16 Μϑ5. μανε Ὁ; ψῃῖο ἢ δἱοπα 5 ἴῃ. ρἷδςα, -- 17. νΠ2] 8 ενίάεπος οὗ 

᾿ητεγροϊδιϊομ, 48 αἰγεδαν 5ποννη. --- 18. ὩΝ Ὕ}] τηᾶῖκεβ πὸ βεῆβε, Τῆε σηέασώοτυ 

ΑΕ Ἰς ψεγα δἰ ονσαῦ]ε ἴο {γα πβαϊα 509) ἴῃ ψ μος τὰς Ατἰκ τοβῖεα οου!ὰ ποῖ με πὲ 

οὗ τῆς νἱ!]αρεβ οὔ ἴπε ΡΠ Πἰϑιϊπε8. Εὸγ 52 Ν τεδὰ 15ν, ἢ ΟΦ, ἀπά ρΡοΐπε 186 

Οἴδβαῦ ννοσγὰ Ἣν 88 νγ)ᾶ5 ἢγβί βυρρεβϑῖε Ὀγ ε. ΤὨδ επηεπάδιίοῃ 15 δοσερίεα ὈῪ 

80 ν!ίαπι ἃ ἀδίεπαογ οἵ {πὲ ἐγαάϊίοπαὶ τεχὶ δα Κεὶὶ, ΤῊς ἱπβεττίοπ οἵ τῃ6 
Δία ὑείογε 12 Ν 566 πὶ8 ἴο 6 ἀΠΏΘΟΟΒΒΆΓΥ. 

19. Τῆε νεῦβε δθίγηηβ παῖ Ὑδῆν εἶ σπιοῖα βοῖηθ οὗ ἴῃ6 ρεξορίδβ. 

ΤῊ τεςεϊνεά ἴοχὶ 566Π15 ἴὸ γσίνα ἃ5 ἃ γεάβοῃ τῃδι 214») ροζεα τορι 

216 4,ὲ. ὝΠοτα 15, θονγανοσ, πο οἵπογ ἰηάϊοδιίοη ὑπαὶ [Π]5 δι ΠΟ Γ 

τῃουρῆς ἰξ δἰηι] το ἰοοκ ὑροὴ τῃ6 Αὐκ. Ηδά ἢδ τπουρῆϊ 80, 6 

νου] ἤανα βῆονῃ γῃδι Ῥγεοδυτοηβ γεγο ἴα κοὴ Ὁγ (ἢ 6 [5γδα [65 

Ῥείογε τῆ68 Ὀδί]ε ἴο ᾿γανεπὶ (ἢΐ5 ῥγοίδηδίίοη, δηὰ ψγου]α ἔογ [ἢ 15 

οᾶιι56. ἤᾶνε ἀρρταναῖθα τῆς ρίαριιε βεηῖ προὴ ἴῃς ΡΠ ϑεμε5. 

μιᾶ5 ἃ ΨΏΟΪ]ε οἰδυβα Ψῃ]οἢ [85 (4]16ἢ ουἱ οἵ 385 δῃα ΜΟΙ τεϊενεβ 

τῆς ἀἰδουϊιγ: 7.6 σ“οης οὐ 7εεομίαλ απ ποί γώνοίες τοί μά 26 τιδῆ 
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9Γ Βενὰ δλθριϑοὰ τολφη ἐλεν ἐροζεα τβορ τὼς Αγ οΥΓ Υαλτυελ] ὈΥ͂ 
δάορτίησ τῃϊ15 νὰ ἀνοϊά ἴῃ 6 αὐ κναγά τοροιἴοη οὗ ἴμε ψοτγὰ ἴσαηβ8- 

Ιαϊεὰ σμά ἀξ ςριοίζ, ψ Ὠϊς ἢ ἴῃ 3Η σοτηεβ δἵ (ἢς Ὀερίπηΐηρ οὗ [ἢ 6 

νΕΙΒ6, 45 ΨῈ}1] ἂ5 ἂ ἴπε Ὀερίπηΐηρ οὗ ἴῃ6 παχῖ οἴαυϑβε:- “4πα΄ ἤδ 

φνιοίς ἀνιοηρ ἥδιον σευσπέν πιση} ἴῃ ΔΏρεΙ οὗ Ὑδῆνεῃ ψνὰ5 ποῖ 

ΑἸΑΥ5 ΘΑΘΥ ἴο δοσουηΐ ἴοσ. ϑυςῇ δὴ οὐσοδβδίοῃ ἴογ ἰΐ ἃ5 τῆς 

ἰηἀϊετγεηος οὗ ἴῃ6 505 οὗ Τεσοηῃϊδῃ 8 ποῖ 5ΈΓΔΠΡΘΙ ἴδῃ 50Π16 

οἴμεοῖβ οὗ ψῃϊο τὰ πᾶνε ἃ τεοοσά. Τὸ ἴῃς “ἐυεηῖν τηθῃ, ἴῃ 8 

Ρτεβεηῖ ἰεχὶ δ ἀβ ἀπρταιηπηδίί δ! Μῖν ἐλσμςαηαἶ »167 ---- ἀοι θ116 58 

ἃ δῖοββ. Τῶμε νάτίοιβ δἰϊεπηρίβ ἴο δχρίαϊῃ ἴῃ6 ννογὰβ βοδγοεὶν 

ἄεθεῖνε αἰϊεηϊίοη. Ὅῃὲ οἱάδϑὶ 15 ἴμαὶ οὔ ἴΠ6 Τάγριπι, νοι. 
τοηάεῖβ σευεηῖν »ιθι 97 “ἦς εἰΐεγς απ ΜΠ ν ἡιομσαπαά ΟΣ ἐλε εο»- 

“τ εραἥοη. ΚΙιτλοΠὶ ταργεβεηῖβ ἴἢ6 ἰγδαϊ!τοηδ] ἱπιογργαίδιίοη ἰὸ 
Ὀὲ σενεμέν γῖση, οὐ 416 τυογίὰ οὗ έν ἐλοιισαπά. Κιπο δι 5. οννῃ 

{ΠΕΟΥΥ 5 [μα ἀϑυπάδιοα! ν [ῃ 6 Θχργαβϑϑίοη πιθδηϑ 5110 }Ὺ δῆγ ἴπου- 

58 η4 δηά βενβϑηίυ πηϑη. ---- 390. ΤῊΣ ρεορὶε δϑκ ἵνο πιαβίίοησβ, ἴπ 6 

ἢτϑῖ Ἰηάἀϊοαῖϊνε οὗ τΠεἰτγ ἴθασ ---- τσὴσ ἴς σόξε ρ εἰαπαά ὀφγογε γαλευελ 

ἐἀῖς λοίν σοά ἢ ὍΤῆδ πο] π655 οἵ Ὑδην θῇ ἰ5 ἢΪ5 Δραγίῃδϑβ ἔγοτα ἴῃ 6 

ψογ4. ΤῊΪ5 πη καθ ἰζ ᾿προσβίθ]α ἴο ἀρρτοδοῇ ἢΐπὶ Ἔχοθρὶ ΠῈΣ 

ΘΡρθοἷδὶ σογεπιοηΐαὶ ῥγεραγαϊίοη, δηᾶὰ ἢΐβ αἰβρίεαθυγε 8 δῖα] ἴὸ 
ἴῇοβα ψηο ἀρρτοδοὴ ἢϊπη ψιουϊΐ τῆι ργερατγαίίοη (σοηβθοσζαιοη). 

Τῆς αυεβιίοη οἵ ἴῃς Βειἢ- ΘΠ τ ἢ [65 5πονν5 [ΠΕ] ἀδβραὶγ οὗ τπηθεῖ- 

ἴηρ Ὑδηνεἢ᾽ 5 τοαυϊγοιηθηῖβ. ὍΠΟΥ τορᾶγά ἢ5 ΡγΈβθησα 85 ἃ οῆ- 

βίδηϊ βοῦγοα οὗ ἄδηρεγ ἴὸ ἴἢεπ|.0 Τα βεοοηά αιεβιίίοη 5 ἃ ῥγᾶο- 

τίςα] ομε : 70 τυλονι σλα ἦξ ρὸ πῇ γον μα 7] τῃε νεγὺ ᾿πάϊ!ςαῖο5 

1μδῖ βοπιὶα ρῥἷδοε ἰπ ἴῃ 6 ἩΠ] σοι πίΓΥ νὰ5 ἴο Ὀ6 σἤοβεη. --- 91. ΤῊΣ 
Ῥίαςσε σἤοβθη ἰ5 Αἡγγαδῶέι χεαγίνι. ΤὮδ ἢδπλθ εν θη πλθδης ΟἿ 
97 Τλϊεξείς. Τὶ ἰ5 πιεπιίοπεα ἴῃ 705. 15Ὁ, ψῇεγε ἴτ ἰ5 ἰδοπεῆεά 
ψ ἢ Βαδίδῇ ; ἴῃ 705. 15. ἴἰ ἰ5 ςα]εὰ Κιηαῖῃ Βα], εἴ, 18, Επ56- 

Ῥίι5" ῥίδςοθβ ἰξ ἴδῃ (οΥ ἢἶπ6}) Π11165 ἴτοπὶ [6γυβαϊείη οἡ ἴῃς τοδά ἴο 
1γά4ἀ44. Ι[Ι« 15 ποῖ γεῖ σεγίδ!η]Ὺ ἰάἀθητῆςθα ἢ δὴν οχίβιϊηρ εἰῖα. 

ῬτΟῦΌΔΟΪΥ ἴῃς παῆθ Κιήαιῃ Βα] ἱπαϊσαῖε παῖ ἴῃς τον ννᾶ5 

Δἰγεδν ἃ βαῃοίιατγ. Οὐ [ἢϊ5 δοσουπῖ [ῃ6 τηθῃ οἵ Βεῖῃ ΘΠ ΘΠ ἢ 

οἴοϑε ἴἴ ἂς [ῃ6 ρίαςς οἵ τῇς Αὐκ, ἀπά ἴῃε ρβορὶε οἵ Κιταιῃ 7εατὶ πὶ 

ἰουηά ἰξ παίαγα! τῃατ {πεν 5ῃου]α πᾶνε σις δὴ οὔτ πδάθ ἰμεπὶ. 
--Υ͂Π. 1. Ὑμεγ τπετγείοσε σάπια δηὰ ὑτουρσῃς ἀρ ἴῃς Ατκ, σπά 

4 0.3. 234. 95 ἀπά 271, 40. 
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ὀγομρὴ 11 το τς ἀσμδέ οΓ Αὐὀϊπαιαό] οἵ ψὨοπὶ νγγε Κπονν ποιϊῃίηρ 
ἔαγῖῃοτσ. ὍΤῆα ουδὲ ψᾷ5 βἰἰυδϊοα οἡ “ῴε Δἰμ ὁπ ψῃϊοῖ τε ἴον 
ψὰ5 θα}. ΤῸ ῥγονίἀε δὴ ἀρρτζορτγίαϊθ δἰϊεηάδηϊ, δ 4} εοημϑδεεγαϊοα 

Εἰαζαν ἀϊς τορ το ἄεεῤ {ὰε 41»γ,κ1] ποιμίηρ ἰ5 βαϊά οἵ ᾿ἰβ Ὀεϊοηρίηρ 
ἴο [Π6 ῥγίθϑ Εν ἔδυ οὐ {τ|})6. 

19. 1] δπεϊοῖραῖεβ ἀπρ]βαβαπῖ [πε πεχὶ οἴδυβε: καὶ οὐκ ἡσμένισαν οἱ υἱοὶ 
Ἰεχονίον ὦ. Δ5 ἴδε Οτεεῖ νεγῦ ἀοεβ ποῖ οσοὺγ εἰβενθεσε ἴῃ ἴῃς ΟἹ Τεβῖα- 

ταθηῖ, ννὲ ἂἵὲ εξ ἴο βυγπιῖβε 115 οτρίπαὶ. ΚΙ].᾽5 σοη͵εοΐυτε γ7)2) 2 ΥἹΠ ΝᾺ 15 

ΡτΟ ΔΌΙΪΥ οοττεοῖ (Δἀοριεά Ὀγ Βυ.), οἴ, ἔχ. 189 Ῥ5, 217. --- Ὁ»21 ββουϊὰ Ὀὲ οοτ- 

τεοϊεὰ ἴο Ὅπ2 νυ τῃ (δ. -- ᾽ν ὗν ὈΦῸΠ] ἴπε νοτάβ ἅτε ἃ Ἰδῖς ἰπβευοη, ἀρρατ- 

ἘΠΕ ἀπκπονῃ ἴο [Οβερῆυ5, ἀπά τοοορηὶζεὰ 85 ἃ ρῖοββ ὉγῪ Κεῖ. Δ πεῖμεν 

{ΠῚ} νγεσε ἃ τηλγρίπαὶ ποῖς, ἱπίεπά εἀ ἴο τοπηϊπὰ ἴπε τεδάεῦ οὗ ἴῃς ἰδῖεσ ρίαρυς 
(2 8. 24) Ψεῖς βενεηῖῦ τπουβαπὰ [6}}, σαπποῖ ὃὉς ἀεϊεγπιηθά. -- Ὁ2ΝΓΝ]} 
στη. 3789 ἔχ. 33} (Ε). πΟΥῚ) ΠΡΌ ΠΠ Τσουγβ 08. 1010 74. 1188 (4]50 ἀϑογ θεὰ 
ἴο Ε). ---20. Οπ ἴῃς ἰάεα οὗ Βο]ϊπε655, οἵ. ΜΝ ΕΒπιη, Αἰ βρίον οΥ “ἀθ δερείέες, 
Ῥ. 135, ϑπιεπὰ, “ἐμ εία»εηήελε Καεἰηρτονρεξελίελίε, Ρ. 333, Ὀυπτλ᾽5 Οορηϑεόρι- 
αν ομή ἡαϊαλ, 13.--- 21. Οη τῇς 5ϊῖς οἵ Κιήδίῃ 7εατίπι, Μοογε οὐ [ἀ. 1812, 

ΟΑΒ. Οεορ. Ῥ. 226. Τῆς εβϑὰν οἵ Ῥοεΐβ, 16 ϑαπείμαϊγε δε Α΄ ἐγ)αϊλ- 7εαγένε 

([μουναΐη, 1894), 15 ἃ παγηγοηϊβιϊο αἰἰεπιρὶ ἴο ἰάεπε γ Κιτδιηῃ }εατίπι, Οἱ εομ, 

ΟἸΡεδ, δηὰ Μίζρδῃ, δηὰ 80 ἴο μον [παΐ ἴῃς ἰανν οὗ ἃ βϑίῃρ)ε βϑαποίυδυυ ᾿γᾶ5 ἴῃ 

ἔογος ἴῃ ἴμ6 {πιὸ οὗ ϑαμμμεῖ. 

ΨΠ. 2-17. βαπιθ0ὶ ἀθ γ γ 8 [16 ΡΘΟΡΪΘ. -- Πυτίηρ (ἢ {ἰπις οὗ 
της 5οήουγη οἵ ἴῃς Ατ αἵ Κιγδ [Θατίτη, ϑαπλθὶ τὰγηβ ἴῃ 6 αἰΐθη- 

τίοη οὗ ἴῃε ρθορὶε ἴο ἴῃ6 πεεὰ οἵ τερεηΐδηςθ. Αἵ ἢϊβ Ἔἐχῃοτγίδιοῃ 

1ΠῈΥ Ρυΐϊ ἀνᾶν ἴπ6 βδίταηρε ροάβ. Α ργεαῖ ἀββθι Ὁ] 18 οδ]]οα δὲ 

Μίζραῃ, νἤεγα ἴΠ6 Ῥθορὶθ ὀρϑῃὶγ σοηΐεβθ5 {ΠΕ ]Γ βη5. ΤῊὴς Ρ}}]15- 

τἴη65 ἴα οσσαβίοη ἴο ἰπνδάβ [ἢ 6 σουπηίτυ, Ὀαϊ αἱ ϑαίηι 6} 5 ὈΓΑΥΘΙ 

Υδῆν ἢ ἰηϊογίεσαεβ δηὰ τἤτονβ ἴπθτὰ ἰηῖο σοηβιδίοη ; 50 {ΠΥ 
Ὀεσοιη8 ἃη ΘΑΞΥ ῬΓΙΘΥ͂ ἴο 5τα6]. 7Τὴ6 νἱοἴοτγ, ψΠΙΟἢ ἰ5 σοϊημηθτη- 

οταῖθα ὈΥ ἃ τηειηουίαὶ βἴοηθ, ἰδ 50 σοτηρ εὶς τῃδι ἴῃ6 Ῥἢ ἰβιπε5 40 

ποῖ ἰηνδάθ {πε σοιηίγυ ἀρδίῃ 4}} τῃ6 ἀδγβ οἵ ϑαίηεῖ. ϑδηλμεὶ 5 

Θϑ.Δ 0] 156 ἃ5 5: ΓΘΤῚ6 τηδρίϑίγαῖα οὗ [ἢ 6 Ῥβθορίβ. 

ΤῊΣ σοπιταάιίοιίοη Ὀεΐννεθη [Π6 βἰαιθπηθηῖ5 Πέτα πιδᾶς ἀπά νῇδὶ 
Μὰ Κπον οὗ τῇς δοίπαὶ! Ὠἰβίουυ ἰ8Β σοτηρίεῖθΊ ὍΤῃα σοπαημεβῖβ οὗ 

5411 δηὰ ραν! ἃ ἅτ ἤεγα δι θαϊεα ἴοὸ ϑαπιααὶ, νῆο οσσυρίε5 [ἢ 6 

Ῥοϑίτίοη οἵ (6 τπεοοστατὶς τιι]ογ ---- σου ραταῦ]α οηἱν ἴο Μοβεβ. Τῆς 

ΔΙ ΠΟΥ 5 ΤΏΘΟΤΥ ΟΥ̓ Ὠἰϑίοσυ ἰδ κ ταὶ οἵ τῃ6 Πδαϊθγοποπηβιῖς 

εἀϊϊος οἵ τε Βοοκ οἵ Γι ρ698 ---- ̓ ξ ροββί]8 Ἰῆογα πῃθοραηῖοαὶ ἰῃΔη 

ἢ5. ὙὍΤῇε Ρῥεξορὶβ ἃῖα εηϑίανεάὰ ὑδοδιβϑα [ΠΕΥ ἤᾶνα ᾿νοβῃρραά 
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βίγδηρε ροάβ. ΝῸ βοοόῆδσ 40 [Π6ῪΎ τοΐυσῃ ἴο Ὑδῆνεῃ (μΔη ἢὰ 
τεϊυγηβ ἴο ἰδεῖ ἂηά ἀε]νεῖα θῶ. Βα ἀε]ίνεγαπος ἰ5 δοοοια- 

Ρ]ἰδῃμεὰ ὉΥ ἃ ταἰγδουΐουβ ἰπιεσνθητίοη. Νὸ ἢυμηδη ψνδγγίοσ (Ἰἰ κα 
τε 7υάρ65) ἰ5 πεεάβά. ΒῸγ [ἢϊ5 γβᾶϑοῃ νὰ ΠΊΔΥ δβϑϑιιπια ἴπαὶ ἴῃ 6 
βεοίίοη ἰ5 Ἔνεὴ ἰδῖθσ [ἤδη ἴπε ργαρηγαῖὶς ἐγατηθννοσκ οὗ (ῃ6 Βοοκ οὗ 

]υάρεβ. Τδῖ 11 ἰ5 ἰαῖθσ [ῃδη 1ῃ6 ργεοθάϊηρ σμαρίετβ οὗ {86 1Π|π οὗ 

ΘΑΠΊ6] βεθπ5 ενίάθηι. 06 οδ]] οἵ ϑαμπλιεὶ, δ δὴν ταῖθ, 15 

ἀεδίρηεα ἴο δϑίδ Ὁ 5} Ὠΐῃ] ἃ5 ἃ ργορῃδιὶ ταίῃεν ἤδη δ5 Ἰυάρε δπὰ 

τυϊεσ. Ὑμαῖ [15 σΠαρΙοΓ ννὰ5 σοϊηροβεά ψ] ἃ νἱον ἴο ν μδὶ ῥτε- 

οεάβ 566 Π)5, ἤοννΈνΌσ, ρ᾽αίη δηοιρἢ ; δηὰ δαυδ}ν ρῥἱαίη μαι ἰϊ 

85 Οὔ ρίηΔΙΪγ ἀεϑίρηθαὰ ἴο ἰρῆοσγε 84] δτορείμεγ. 

πη 7ετ. 1οἱ ψὲ βπὰ Ὑδῆνε ἢ βαγίηρ : “ὙΠουρΡἢ Μοβεβ δπὰ ϑαπιιεὶ 5ῃουϊὰ 
βίδπα Ὀεΐογε πηε, ΠΊΥ 800] ννουϊὰ ποὶ θὲ ἴονγᾶγαβ [Πἰ8 ρεορ]ε."" (ο. (δ ἐ»μέ8, μ᾿. 

99) ἄύριιεβ ἴμδὲ [6γευηϊδῃ ἢᾶ8 ουῦ ργεβεπὶ δοσουηῖ ἰπ τιϊπὰ δηὰ ἴῃ τεδβοπίηρ 
ἰ6 δΔἀοριεὰ Ὀγ Βα. (Δ᾽. Ρ. 178) ἀπά τ. (2075. Ρ. 178). ὙὍπὲε οοδτγαϊπαιίοι 
οἵ Μοβεβ δηὰ ϑδπημεὶ 5 ἀπαου θα }γ βιγι κίηρ. Βαϊ Τεγε πη δ ἢ 5 οοποερίίοη οὗ 
ἴπεπὶ 8εοηβ ἴο Ῥὲ [παῖ {ΠΟΥ ννεῦε ργοόρμεῖβ {κε Ὠϊπιβε  --- ἔοσ ἰὲ 5 Πἰβ οσσῃ 

ἱπιεγοθββίοι ψ ἰ ἢ 15 τε)εοῖεα ἀπά {πε τεὐεοϊίοη }υϑῆεα Ὀγ τῃ 6 πιεπιίοη οἵ 85 

Ῥτγεάεοεββοιβ. ΤὴῈ ραᾶββᾶρε 4065 ποῖ ρζονβ πιούε ἴῃδη ἴῃς εχίβίεμος οἵ ἃ ἰγαάϊ- 
τίοπ οὗἩ ϑδιθμε}᾽5 ρτορμείίς δοιἱνὶϊγ. Τῆς ργεβεηῖ παγγαίϊνε 56 ῈΠ|8 ἴ0 γεργαβεηὶ 

ἃ τότε δἀναποεὰ βίαρε οἵ ἱμεοοταῖϊς {Πεοτγ. 

2. Τῆε ἱπιεπιίοη οὐ ἴΠ6 νϑῖβε ἰβ εν  ἀθηΠν ἴο 54Υ ἴμαΐῖ ἔτοτι [ἢ 6 

ἔπιε οὗ ἴπ6 Αὐκ᾿β τεΐυση ἴπ6 ρϑορὶε τεοεϊνεὰ ἃ ποὺ ἱπηρυΐβα. 

τὐηϊογιαηδίεϊν τη πιαίη νεγὺ 5 Οὔβοιγα δηΠ] τοῦδ Ϊν σοττγιρῖ. 
νὲ 5ῃουϊά ργοῦδοὶν τεδά: γονι 216 ἐαν “6 Αγὰ ἀπυε αἱ ΑἸ »γατὰ 

“εαρίνι αὦ τε ἀομεό οὗ 7εγαδί ἡεγποα αεγ Υαλτυελ ἴῃ Ἰηβετιεά 

αἴαυβα : “ἔφ αγε τῦῦγέ μιαην ἀμ ὀξέα» πσεηΐν γεανς 16 ὈτοῦΔὈΪΥ 

ΒΕΟΟΠΩ͂ΔΥΥ. ---- 8. 27.) τοὐ τὰ αὐ γομν ἤξαγέ } τῃε οἰδιιβα ἰδ ρυΐ ἤγϑί ἴοσ 

ΘΩρἢαβἰ5. ΤῊΘ ῥαβϑβᾶρεβ ἴῃ ἢ] ἢ ἰτ Οσσυτβ ἃγα σοιηραγαίίνεϊγ ἰαῖς, 

κι. τα τ’ [05. 225 1 ὅ4πη. 1.25 [γ΄ 29}2 7οεἱ 2.3, Κομ αγέ [πο] 
γείμγπίη 1ο Υαλτυελ τῃε ἐχργεββίοη Ὀεῖγαγβ ἴῃ βᾶτηθ σοποθριίοῃ 

ψΠοἢ 15 σοηϊαϊ πα ἴῃ (6 ρῆταβα σόγσηρε ροας ΜνὨΊΟἢ (οἰϊον5, οἴ. Πι. 

315 7ετ. κ᾽ 705. ,4 Ὁ, 71:4 Ατἠναγοίὴ βθεετα δὴ δῇδγποιρῆϊ μετα, 
85 ἴῃ 50Π16 ΟἴΠΕΓ ραββᾶρεβ. ΤῊὴΘ 'νοσὰ ἰ5 ἴῃ6 θ]ηγαὶ οἵ ἴπε ἤδπ16 

νῃ ἢ ἴῃ τῆς ΟἹά Τεβίαπηεηι ἰβ νος] Ζε 4 (ργοραὈΥ ΨΓΟΉΡγ) 85 

Αϑβῃίζογεῖῃ. ὍΤῇδ με }}- Κηονγη ροάά 655 οὗ ἴῃς (ζαπδδηΐϊθ5. (ρσορ ΠΥ 

4:1) 15. εἰβεύθεγε δϑϑοοϊαιεα ἢ Βαα. Αη Αβίασις οἵ τῃῆ6 

ΗΠ] ΒΕ η65 15 τπιδητίοπεά τ ὅδπι. 41. “4πώ φγέραγε γον ἀεαγί 
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Τοιυαγας Υαλιυεὴ γομν Οοα Ἴ ἃ Ἰαῖα ἴοσηγαϊα, 2 Οἢγ. 1.2.5 2οϑ᾽ 10" 
ἘΖτ. η3. “41:4 -εγύε ἀέρι] τμαῖ 8 τυογελὲβ ἀΐσι, ἴὰ (5. 5θῆβα τἴῃ6 
ψοτὰ 18 Πευϊεγοηοιηῖο. Ζ7λα: ἀξ μιὰν αἰδφνεῦ γο4} ἴμ6 ἔοτιῃ οὗ 

τῆς νοι ἱπάϊοδῖαβ τῃδΐ [ἢ 5 15 [ἢ 6 ρύγροβα οἵ ἔπε ργεσβαϊηρ ᾿τηρετ- 

δἴϊνεϑ5. ---4. Τῆς ῥγέδοπίηρ ἰ5 εἤξοιυδὶ: 726 δος ο΄ 2»γασὶ ῥυΐ 
ἄτυᾶν 7ὼε βαα] τε ποτά 8 υϑεὰ δ8 δαυϊναϊθηΐ ἴο ἴῃ Μ“ογείρη 
φοαῖς Δῦονϑα. ---ὅ. ϑαπιιθὶ δηποῦηοα8 ἃ βΘΏΘΓΑΙ ἀΞΒΘΙΊΟΙΥ αἱ 22212- 

2] ἀουθι1ε88 (ἢ βάπιὲ ρἰδσα δἰτεγιναγὰβ οσουρίεα Ὦγ (εάα] δῇ 

85 ἴῃ σαρὶϊ4] οἵ ἴῃ σου ΠΥ, [εγ. 40. [1 ἰ8 ἰἀθηιῆ64, 5ίηοςε Κοῦ- 
ἰηβοη, ἢ Δίεόγν δανιυῖ!, ἃ Ῥτουιίηθης ἈΠ] ἄνα τπλ}]65 πουίῃ οὗ [6πὶ- 

βάθη. ὉΠ ρῥἷαςα ἰ8 ἃ βδποίυδγυ (οὐ ζῴς βδῃοῖιδγυ} 4150 ἴῃ 74. 

2οἷ. ---θ. Τὴ 55 ΠΥ δηραροβ ἴῃ ρα ] 1. Ἐχργαϑδίοη οὐ ΒΟΙΤΟῪ 

ἴογ βίῃ: Ζάξφν ἄγειν τυαίεγ ἀηα ῥομγεά 1} ὀφγογε γαλευελ] ἃ τὶϊε 
ποῖ εἰβεννῆεσε τηεηϊὶοπθά. [Ιἴ πιυϑῖ Ὧδε 5γυτηρο οὶ] οὗ σοπιγτίοη. 

Ἑαβίηρ, ψ μισῇ 15 ἴῃ βδεοοηᾶὰ οὔβεγνδησα τηδηϊοηδά, 5 οἰβαν θα 

Θχρταϑϑῖνε οἵ βοστον. ἢ ἀαὺυε εἰππεάῖ ἠπὶ γεία ἥοη ἐο γὙαλτυελ] Ὁι. 
τὉ 74. τοῦ, ὙΠδὶ ϑαυλιθὶ γμήρεα ἴῃ Ῥβορὶα ἴῃ Μίζρδῃ ἰβ ργοῦ- 
ΔΌΪ ἴο θεὲ ἰαεη ἰῇ ἴῃς 5εῆβε ἴῃ ΨΏΪΟΏ ΟἿΠΘΓ τυ ]ε 5 ἅτα βϑαἰὰ ἴο 
͵μάρε. Ἠδς μεδιὰ μῈ οδυβα οὗ ἴῃ6 ορργεβϑϑεὰ δηά βεουγεά {πο ὶγσ 
τὶ ΐ5. 

3. ΤΩΡ ὈΝΦ» ὉΠΝῚ ὈΛΌΣΠ 12} [πε ΟἿΪΥ ὙΑΥ ΜῈ οδῃ ἢὶ ἴῃς τνοτβ ἱπίο 

ἴδε Ργεβεηῖ ἴεχὶ 8. ΌΥ τηακίπρ ἴπεπὶ ἃ ραγεηιῃ 6515, ἀηὰ ὄνεη ἴπδη ἰδ ἰ5 τῆοτα 
πδίυγαὶ ἴο Β4Υ “2}) ἸὩ Ὁ 2)). Ι[Ιἰ 5εειηβ ἴδαὶ ἴῃς ψ0]6 βεηΐθπος ἰς ἃ γίοβϑβ, 

ποῖ ΤῊΕΓΕΙΥ ΓΦ Ὁ Φ» νὴ) (Βι.). Ῥοπββιἷγ, ποννενεσ, ᾿ξ 8. ἃ οοτχυρίίοη οὗ 

βοιῃειῃίηρ ν δίς οαπηοῖ πον Ὀε τεοονετεά. (51 ἐν εἰρήνῃ 5 σοῃβτπιεά Ὀγ ἷ, ἀπὰ 

ΤΩΔΥ͂ Ροΐηϊ ἴο βοπηα βἰαιεπηδηΐ δρουΐϊ ΘΒΠΟΉ. --- Ί.})} ρῖνεβ πὸ βυϊίδθϊε πιεϑῃ- 

ἱπρ. Τῆε νεγῦ πιεδῃβ8 20 ἡαγιομί γον ἐλε ἀεαώ, Μὶς. χ' ΕΖ. 3218,ϑ, Βαϊ [Π6 τεΐυγῃ 
οἵ Υδῆνεῃ οου]ὰ ποῖ θὲ ἂἃπ οσοαϑίοη ἴοσ βῃσῃ πιουγπΐπρσ. 6548 Πα5 ἐπέβλεψεν, 
Φ'" καὶ ἐπέστρεψε, ὈΟΪῊ ννὨ]ς ἢ ροΐπὲ ἴο γ)0 5. ζζ σοπ]εοίυγεβ οΠΪΥ, 85 5 βῆονῃ 

ὉΥ͂ Ὦτ., ἃπά “53,,) 98εετῃ ἴο δᾶνε γτεδὰ 1Π)}} (Όδρρεὶ, ὑσίμεα ϑαςγα, Ρ. 364). 1ἰ 

86επὶ8 Ὀεβῖ, ψ ἢ Ἐπ’, Βα,» ἴο δάορίὶ ἔπε τεδάϊηρς οἵ 65. --- 8. 2322 522 ὉΝ] 

ἴῃε ρῆγαϑε οσουγβ ἴῃ Π ΓΘ Θ ΠΥ, ἀϑι 8} νυ τ ἴῃς δαάϊτίοῃ οὐ ΦῸ) 593.. Οπ 

186 ᾿ἰτεγατυ ἀσασο ΨὨΐοἢ 5ῆον8 330 (ποῖ 325) ἴο ΡῈ ἴῃε ἔοτπι σμαγαοιοσβιϊς οὗ 
Ε, Ὁ, ἀπὰ Πευϊετοποτιηϊβεϊς εἀϊοτβ, οἴ. ΒΏΒ., ς. τ. το Ἴ)Π ΟΜ τΩΝ ΥὙῸ5] ἴδε 

Ῥῆγαβε οσουτβ αεπ. 352 705. 2428 74. 1016, 41} νυν ίο τὲ δβοὶρηεὰ ἴο ΕΖ Ὁ 
τεοεπὶ εὐϊϊοτβ, οἵ, α͵80. 2 (ῃτ. 33}, ---- Ἴ22) ὑδν τε ρας οὗ Ἴογεῖρ»ε ἐοπερέγἐές, 
ἘΚκ6 ὍΣΣ 52 γιϑρ 7 “ογείρη ερενεγίδς. τττά, ὉΝ5}2.] οἵ, 74, 2}1.18. ψῇετε 
αἶβο ἰῃε Βααὶβ ἀπ Αβίαγιεβ ατεὲ ἴῃς ροὰβ δῃὰ ροάάεββεβ οἵ ἴῃ Ὠεδίῃεῃ, 5ες 

Μοογεβ ποίβ. Οἡη 88], Βαυάιββίη ἴὰ 5. 11. Ρ. 323 δ., ΝΈΆΒ., Δ εἰ. δέσι. 

ῬΡ. 9241. Τῇε ροὰ δπὰ ροάάεϑ5 ἀγε πιεπιίοπθά ἱορεῖμεν ΕΥ̓ Ἐβῃπηυπᾶζαγ ἴῃ 15 

ἐποοτίριίοπ, 1. 18. Οη Αβίαγις, Βαυαϊββίη, ῬΑ 28. 11. Ὁ. 147 Β., ἀπά οἵ 86 
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οἷάετν Ἰϊϊογαίυσς, ϑεϊάθη, 26 2 έϊς δγγές, ΤΙ. 2.--τ ὅ. ΠΓΟΥΌΠ] ἴΠς παῖὰς, Ὑ ΒΟ Ὲ 

τηδδηβ “δε τυαϊιλέσιυε,, πε τα 885 ἴπς δτίοῖε. Οἡ [δὰ ᾿ἀεπιβοδίίοη, οἷ, 

Κορίπβοη, ΘΑ, 1. Ρ. 460, Βυδ], Οεορ. Ρ. 168. ---- θ, 1)0Φ}] (ὃ δά ἀβ ορε δε 

Φγοιριά. ας ἢ ρἤγαβθεβ ἅγε βαϑὶϊν ἰηβεγίε, δηά ἱμεγείοτε βυβρίοϊουβ. ---ὉΦ} 

Ἰδοκίηρ ἴῃ (5.2 πιυκῖ Ὀς εχϑοϊπάἀεὰ ἔοσ ἴῃς βαπιε τεᾶβοῃ. 

Ἴ. 7λε δέ εηπος ἀδαγά ἐλαν 7εγαοί λα ἀεεενιδέία ἡ ἴῃ 6 ορρογ- 
[ΠΠῪ ἕογ Ὀ]υμἀθτίηρ δὴ ἀναγ Κα ΟΟΙΏΡΔΩΥ Μγὰ85 ποῖ ἴο Ὧδ ἰοβῖ. 

7οβερῆυβ σοτγθοῖῦ υπάἀοτβϑίδηας ἴμαΐ ἴῃ6 ρεορὶε μαά Ἵοοσμα ψιτῃοαϊ 
ΔΙΤΏ5. --- 8. Ιδϑγαθὶ ἢδ5 γεσοῦγβα ἴο βρί τἰϊυαὶ θαροηβ: 229 ποὲ δέ 
σἰίοπί, δ ας ποῖ ἐο εν το γαλευεὰ “ἐν σοι εἴ. Ῥβ. 28' ]οῦ 1.5; 
“ἀν σοά (ὃ βεετηβ πιοῦσα ἀρργορτίαϊῖς (ἤδη ουΚ σοά ἾΆ. ϑενετζαὶ 

Μ55. οἵ φῦ δαά δἱ {πὲ εηὰ οὗ ἴῃς νεῖβε: “πώ δαγιμεί «αἰαῖ. ἔα Γ᾽ 
ὁέ ἐ) )7ονι γῖς ἴο γέγγαίμ ἤγονι εγγίπρ ἐο Υαλτυσὰλ »"»» Οσά )ογ γοι. 

-- 9. [πῃ 5 ψψοσβῆὶρ ϑάπιιθὶ δροξ ὦ τμεξίρρ ἐαριδ)] πὸ διαρἢδϑὶβ 
5 ἴο θὲ ἰαϊὰ (45 βοῆς ἤᾶνα βϑῃρροβεἊ) οἡ ἴῃς σοπιράαγαῖϊνε ἰῃϑὶρ- 

πίβοδηςε οὗ πε οἤετίηρν, Α απ οὗ ἴῃ ἤγβί γϑαγ 85 Ἔη)]οϊπεα ἃ5 

ἴῃς τϑρυϊαῦ Ὀυγηὶ οετγίηρ ἰῃ Εχ. 2035. 1,εν. 23.252 Νυπι, 6, “4π4 
οὔεγεώ ἐξ ας α τυλοίς ὀμγηπ οβεγίηρ το γαλευελ} τλ6 Ὀυτηῖ οβδγίηρ 
5 [86 ργεβδεηῖ ἢ ΠΟ Β ΟὯ6 ἀρργόδομαβ τς ἀϊνίης Κίηρ. Τὸ 

ϑαπηι6}᾽5 ΡΥάγ ΕΓ, Ὑδῆνε ἢ ἀπρῖσεῦς ὉΥ δυάϊ]ς νοΐοθ, ἃ5 18 πιοσα 

Ωγ 58εἰ ἤοσῃ ἰῇ (ἢ πδχὶ νεῖβε, οἷ. ἔχ. 193. ---10. ὙΜΏΠΕ ϑαπγαεὶ 
τὐας ἐπραρεί 19 οϑέγίην 116 ὀμεγρη οδεγίηρ, τὰς ῬἢΠἸϑιϊη65 δάνδησεά 

ἴο (ἢε αἴίδοκ. 2“ γαλευεὰ Τλεπαάεγε τοὐὰ ὦ ργεαΐ υοΐος Τῤαΐ (αν 

ἀραΐηεί τλς λίπος απὸ γονέα ἐλερε] οἴ, 74. 4,5 ἀπά 115 ροεῖϊςδ] 
ΡάΓΆ}16], ον. Ἰῃ τῇς ῥγεβεηῖ ραβϑβᾶρε ἴῃς ἰηϊεγίεγεηςς οὗ Ὑδηνε ἢ 

5 80 ργοηουηοθά τπαὶ ἴῃ τοῦῖ Ὀδρὶηβ Ὀείοσε δὴγ δοῖϊνε εῇοτγί ἰ5 

τηδάς Ὀγ ἰϑγαεὶ, Αἴ τῃ6 Ὀδ[16 οὗ Βεϊῃῃοτοη, νἤογε Υδηνθι σουϊεὰ 

ἴῃς (δηδαπίίθβ ὉΥ οαϑίϊηρ στοαὶ βίοῃθϑ ἴγοπὶ ἤδάνεῃ ΡΟῚ ἴΠ6 

(705. το), τῇς Ιβγδθ  ε8 ΕγῈ δὴ διτηδαά ἴογοβ, ἃ5 {ΠΕ6ῪΥ̓ ψ τα αἵ 
ἴτε Κίβῃοη. Τῇ ἱπίεγξγεηοε οὗ Υαΐνεῖ [ῸΓ ἢϊ5 ρεορὶε Ὁγ 

(Ὠυηάετ δπὰ Ἰἰρῃιηΐηρ ἰ5 ἃ ποῖ ὑποοπηπιοη ἔδαίαγα οἵ ρορίϊο ἴ86- 

ΟΡ δηΪ68, 2 5. 2215 1 8. 2.215. 666, ΓΟ, αἷϑο Ῥβ. 685 γη}". ---11, Τῇε 
ῬέορΙε δδὰ οηἱγ ἴο ρυτϑιε ἴῃς ἡγίηρ ἴοε, ψῃϊοῦ {πεν ἀϊά ΔΖ δείστο 

Βεὰ Οαν7} ἴῃς ρῥίδος 5 πονῆεσε εἶβε τηθητἰοηθά, δπά (Πς τεχὶ 

Ὧδ5 ῬΟΞϑ ὈΪΥ βυβετγεά. ---12.. Α πιεπλοτίαὶ βἴοης 15 δεῖ ἅΡ δελυεέ, 

Μη ραλ απά Υξελαμα} 566 ἴῃ ποῖθβ οἡ 6,5, ὙὴῈ πάπα γεβῆδμα 
Ἀόγα 15 τεϑίογε ἴτοτῃ (ὅ δηά 2. Τῆς ἤδπλα ἴῃ 3Η) 5 ργο δ] οοσ- 
τυρῖ. ΥΥ̓́μαὶ [Ο]]ον5 ἰὴ 38) τρᾶκεβ, (υστίμοσ, ἃ ἀουῦ]ε ἀπο ΠΥ, ἴοσ 



54 : ΒΑΜΌΕΙ, 

ἰξ βᾶγ5 βἰπιρὶγ: ὐἠδογίν ἦἀκας Υαλτυεὴ ἀείῤεα μος, Μἤατθαβ ᾿ς νὰ 5 

ποῖ ΟἹΪΥ ἴο 1158 ροϊηϊ ἴπαῖ γδῆννθῦ πα πεῖρεά τπδπὶ, ὑὰῖ Ὀεγοηά 

ἴ; δηά, τηοσεονεῖ, ἴμεγα ἰ5 ἢ0 ἀθδοϊαγαϊίοῃ σοποογηΐηρ ἴῃς οὈ)εςῖ 
οὗ 5εἰτίηρς ἃρ ἴῃ6 βίοπθ. (οη]δοΐαταὶ! δπηθηάἀαϊίϊοη ρῖνεβ 5: 7λις 

ἐς α τυϊϊηέες “λα  Υαλεσεὰ ἀας ἀεζῤῥεα π5, ψιὈϊο ἢ αἰοης ἰ5 ἀρργορτίδϊα 
ἴῃ τῆς ςοπίοχι. --- 18, Τῆς ΡΒ δι η65 τὐέγέ σμὀάμεα αηπα ἐαρις πὸ 
»ιογε ἑπίο “δε δογάεν οὗ Πεγαε ἴῃς δχίγαναραηος οὗ ἴῃς 5ἰδιεηχεηΐ 
ἰ5. αν ἀδηῖ. --- 14. Ζῆε εἰπες τυλίοὰ ἀε μῆσῆηπες σά ἐσέ νι 

Ζεγαεί τὐέγε γεείογεί, γον γον το α΄: τλ6568 ἴννο γοῖα ἠδδγεϑὶ 
τῆς τοτγίζουυ οὐ 5τ8ε]. Τῇ δυΐποῦ ον ἀθηιν τηθδηβ ἴο ἱποϊυά ες 

ἙΚτοη δπά Οδίῃ ἴῃ (ῃς ᾿ἰδὶ οὗ ἴοβα τοϑίογσεά. ζΖ70.6 “ργί ον οὔ 

ζΖάσες νγὰβ αἶϑο τεςονοσεά, σηα ἠἠξγε τὐας ῥεαίς ὀεμυέεέπ γα ἀπά 

4“). Α»ιογί] τθαῖ ἰ56, ἴῃς (δηδδη 5}: ΡΘΟΡΪ685. ---- ϑάτημ6}᾽5 γεῖρῃ 

(45 ννεὲ πηᾶυ οδ]} [1) Ἰαβίεα 85 Ἰοῃρ 85 ἢ6 ἰϊνεά. ---16. Ηἰξ5 ουβίοτη 
νγὰ5 ἴο ρΡῸ ἀρουΐ ἴο ἴῃ6 ῥγίηοῖρα] ρῥΪδο65, --- ΒεΕῖμ6], αἸ]ραὶ, δπὰ 

Μίζραῃ, 41} Κπονγῇ 45 βδηῃοίυδγιἝβ, --- δηα σωροῦ γμεήΐεα. ---- 

17. Ηε οἴῆοϊαϊεά αἰϑο αἱ Κδιιδῇ, ἢἰ5 βοπηθ, αμα ἤξερε ἀέ ὀμίδ αἡ 

αὐαν το γαλεσελ τὴς δυῖμογ ἀοθϑ ποῖ ἴακα ἴῃς νίενν οὗ τῃ6 Ρηγίδβί- 
οοάε 85 ἴο ἴῃς Ἰερί πον οἵ οης 5016 ἃ]ῖϊασ. Τὸ τῃς ΠὨευϊεγοποπιῖς 

νίενν [Π6 οἠς Ἰεριεἰπηᾶῖα βαηοϊυδιγ γᾶ8 ποῖ σἤοβθῃ ἀη{|] (ἢ 6 τἰπ]6 
οἵ ϑοϊοιηοη. 

Ἴ. 2005] ψ ἢ ῥ᾽ αρετέεςϊ ἔοτος. --α 5Ν7 18. ἀουθι1ε55 ἴο ὕε τεδὰ οὐ ἀπάετι- 
βιοοά 85 Ὁ;, ΜΒ ΙΟἢ ἰ5 [π6 ρτορεῦ ψογὰ ψἤεη ἃ Βοβίῖε δἰἴδςκ ἰ5 ἀεβογθει. ---- 

8. Γ»ΠῊ] ἔοτ ἴῃς ἔοτοε οὗ ἴπ6 ργεροβικίοη οἴ. Πἰ8 ἐγεβ νγεγε αἰπὶ ,ηογε σϑοῖϑιρ, ἴ.6.» 
“0 ας ποέ ο “46, Οεπ. 27). ---- θ. πθὉ] ἃ τᾶτε ἀπὰ ἀρρδγεηῖγ Ἰαῖε νψογά, 15. 4011 
6ς35͵ - ὙΠΟ ἰ8 ἀουθῖ 1688 τὸ θὲ τε, νι (ἢ Ογδ. --- 5552] ἀεβογῖθεβ ἴῃ 6 Ὀυτηῖ 
οἴδετίηρ 45 τολοήέν εονσεερεφαὶ ρον ἴῃς αἰΐαγ, 1)1. 33101,6ν, 61δύ,---10., ὈΝοΦ Ὑ5Ὸ 
τ »Ὸ} οἴ, [Ἐε 5: πη]ὰγ σοπδίγαοιίοη 2 Κ. 1.321 τοδὶ, --- Ὁ57.}} [8 νεγὺ ἰ8. υϑεὰ οὗ 
“ βιτι Κίηρ ἢ Ρδηὶς ἴεῖγογ᾽ (Μόοοτε οἡ 7ἀ. 4:8). --- 11. Ἢ γῦϑ; δ τοδὰβ βιὰ 

δλαγοπ; 38. ὰ5 δείά γεῆαν 85 ἰπ ν.12; ΚΙ. βυρρεβῖβ βωίλ ογονι. ---- 1ϑ. 13..] 

τῆς ψοτγά 5 δρρτγορτίαϊς ίογ ἃ 5ῆδγρ τος κ ογ ρϑακ. [1π οοπηξεοίίοῃ ψ ἢ ΜίΖρδα 

ΨψῈ ταῖπεσ ἐχρεοῖ [86 παᾶπὶε οἵ ἃ ἴοννῃ, δηὰ [ἢ15 ἰ5 ρίνεῃ ὃγ (535. ψῆο τεδὰ "225, 

ενἰἀθ πεν (Πε Βεπ)απιῖζε ἕοννη ππεπιοπεά 2 (ἢγ. 13,9, ΤῊΪ5 τοδάϊηρ ἰ5 δἀορίεὰ 

ὉΥ Οταεῖζ (Οδρελ. ὐἱδγ )ιιάίφρ, 1. Ὁ. 157) ΤΟἸ]οννεὰ ὈΥ πιοβὲ τεσεπί ἐχροβίϊζουβ. ---- 

ΣΤῚΣ} 15. ποῖ εχρ]ϊοῖϊς ἐπουρη, πβεῖπεν τΠῈ π)Δ θὲ ἴακεη οὗ βραος οἵ {{π|6.Ψ 

γε μαυβθη 5εεπηβ ἢγβὶ ἴο ἤᾶνε ἀϊβοονετεὰ ἴῃ [ἢς ἤγϑι γογὰ πιυβὶ θςῈ πρ Ης 
τπογείοτε γεβίογεβ "9 ΝΜ) ὙΨὉ, ἔοσ ἢ] ἢ ΒΒ. 5 5ιἸταϊ65 52 0 ΠΣ, ψ ΙΓ ἢ 86 επὴβ ΠῸ 

ἱτηργονεπηεπί, --- 18. 7952» οἵ. 714. 3 153. --- κῊ25 ἪΡ ρον) 51} 1.585 74. 1.221. 
- 14. 529 1) ἴπάτα ἰ8 πὸ οἴπεγ ἰπβίδπος οὗ ἴῃς δοῖϊνε νοΐος ὑ ἢ εδ[δς ἃ 5 

τῃς βυθ)εςῖ; Ρεγβαρβ ψεὲ βῃου]ὰ τεδὰ γρϑφιων ψῃοἢ ἰ5 ἰανουτεὰ Ὦγ 65, εἴ. 

νλ 
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7ετ. 215. --- ἔγονε ξάγοη ἰο Οσαὐλ] 458 Βα5 γγονε «1τἀξείοπ ἰο κοῦ. Ιπὰ «12οὐ 
ΝΥ. 5665 8ῃ δ]υβίοη ἴο Ζερῇ. 2". ---1δ. ὉρΦὴ})] δε δ υβίοπ ἴο τῆ ἐπποιίοι οὗ 

τῆς υάρε 85 ἀθβογ θὰ ἴθ ἴῃς ΒοΟΚ οὗ υάρεβ ἰ5 ραίραθῖθ. Ὑηΐβ δυΐμον ἀ6- 
ΒΟ 65 ἴῃ δοιν!Υ ἴῃ ἀοἴα!! ἴῃ νυ μδὶ [ΟἹ] ονν5. -- 16. Ἵ5.}] οὐἨ ουβίοπηδιν δοίίοῃ, 

Ῥαν., ϑγμέαχ, ὃ 54. Α᾿, τ.-το ).)}2 ΣΦ 52} 5 πεδνυ, θαΐ 5 δυρροτίεα Ὀγ Ζεςῇ. 
1416, 250 ἰ5 υβεὰ οἵ ροίϊηρ δρουΐ ἴο νατγίουβ μἷαςοβ ἴῃ οτάον, 2 (Ἤγ. 179, --- 
Υ Ὁ) ΠΝ ὉΝΎΦΥ ΩΝ] ἰ5 ἰδυτοϊορίςα]. 11 8 ργοῦθδὈ]8 {παϊ τῃε βοτῖρε μδά ἴῃ πιϊπὰ 

τὴς σκΎΡΔΝ οὗ με νεγβὲ θεῖον ἃπὰ ἰπβευίθα ἰΐ Πέτα. --- ΓΊΣΡ 55] 65. Παὰ 
Ὁ Ῥοσ, ΠΟ ἢ πιδὺ Ροβϑί ὈΪΥ θὲ οτἱρίπδὶ ((αρρεὶ, Δοίας Ογίδεαέ, Ὁ. 434). --- 

11. 005} [8ε ῥδιιβα] ἔογπι βεὸπιβ ἀπεχρίαἰπεὰ, Οςβ35, ὃ 20 ἑ, ποία. 

ΥΙΙ. ΤῊο ἀοπιαπὰ [ῸΣ ἃ Κίῃρ. -- Ιπ ϑδηλιο]ς οἷά ἀρ Β6 
τρᾶκεβ ἢϊ5 50η5 ἡάροβ, Ὀὰϊ ἴΠῈῪ ἀο ηοΐ (ὉΪ]ονν 5 Ἔχαιρ]ς ἴῃ 

τῆ εὶς δαιηϊηϊδιγαιϊίοη οὗ ἴπε οῇεθ. Ὅῆε ρεορὶς [πεσευροη ἀςπιαηὰ 
ἃ Κίηρ. Τἢε ἀεμῃηδηά ἰ5 οἤξηϑβῖνε ἴο ϑαηημεὶ ἀπαὰ αἷθδο ἴο ὑδηνε, 

ΠΟ ἀδβοῦθα5 ᾿ὰ 85 γε] οη ἀραϊηβὶ ἢΐπὶ ἀπά 85 ἰῃ [πε ἢ τΠ6 

ῬΘΟρΡΪΘ᾽ 5 ουβίοιηασυ ἀεργανίγ. ΥΠΠουΐ πόρε οἵ σοηνεπτίηρ τΠ 6 ΠῚ, 

Ὀυϊ ἃ5 ἃ (65 ΕἸ ΠΠΟῊΥ δραϊηβί {ΠΕῚΓ (ΟἾ]γ, ϑαπηαθὶ ἀδβογί ες [6 πιδη- 

ὯοῚ ἰῃ Μηϊοἢ τῃ6 Κὶπρ 5 ᾿ΠΚΕΙῪ ἴο σϑΓΓ Οὐ ἰκϊ5 οῖοθ. Αβ νψὰ5 

ἐχρεοῖεά, ἴῃς ρεορΐε ρεγβίϑὲ ἰῃ τπαὶγ ἀςπηδηά, ἀηπὰ ϑατημεὶ ἰδ σοτη- 

τηδηαβά ἴο δεςβάε ἴο ἱ. Τῇ δοοουηῖ 85 ἰξ πον βίδη 5 σοποϊ 65 

ΜΙ τῇς ἀἰδηγϑδίοη οὗ ἴῃ ρεορὶςθ, Ὀυϊ νγὰβ οὐ ρί πα! γ σοητ δὰ Ὀγ 
186 Ἄ“δοῖςς οἵ ἃ Κίηρ ὉγΥ ἰοῖ ἃ5 ηον τεδά ἴῃ το, 

Τῆς 5β6θοιίοη ἰ5 Βοπιορθηῆθουβ ἄονῃ ἴο Ξῇ δηὰ αἴγεοιν σοηῃίίηι65 

τῆς ῥτεοβαϊηρ δοσουηῖ. [ζ ἰ8 αἷδο οἵ ἰαῖς ἀαἴθ. [Ιη (δεῖ, ἰξ ἰ5 
Βατγάϊγ σοησείναοϊε ταὶ ἴῃ6 σοποερίίοη οὗ [Π6 πο ΠαγΟὮΥ 85 6556 ῃ- 

1ἰ4}}γ εν! δηὰ ἴῃ ἰϊβεὶΓ ἃ στϑνοῖς ἔγοπιὶ ἴῃ 6 ἱπεοογαον σοι] ἢᾶνα 

Διίβθη ὑδίοτε τῆς (4}} οἵ Γἐπιβαίεσα. Εοσ, πονενεσῦ θ4α τῃς ἱπάϊ- 

νἱάυαὶ Κίηρε οὗ ἴῃ6 ἤουδε οἵ Ὠανὶα πιρῆϊ Ὀ6, [ΘΓ ννὰβ αἰνγαγβ ἃ 

ΒΟΡεῈ (ψῈ}} ΠΠυπιταῖεα Ὀγ 568 ἢ} πὶ ἴῃς ἸΙά6α] ρονεγητηεηΐ τνοι]Ἱά 

οομῆα ἴο νἱενν ἴῃ ἴῃ6 τείρῃ οὗ ἃ τἱρῃίεουβ Κίηρ. Τῆς ρῆγαβε 
»παππεῦ οὗ τ4ε ίηραάσνι ἀϑεὰ ἴῃ τἢ]5 ραββϑᾶρε 85 τειηϊηἀθα πιοϑῖ 

ΟΠ ο5. οὗἩ 186 βγη ρῆγαβα ἴῃ Πευϊεγοποπὶ (17. 5), δηὰ βοιμα 

Βᾶνε δγριιεα τῃαδϊ [15 ραβϑδᾶρθ ννὰ5 δηΐου ἴο παῖ. Βυΐ οἢ σοηϊ- 

Ῥατίβοῃ ἰΐ 5. βεβθὴ {παῖ [ἢ αἰυιβε5 μ6] ἃ ὮΡ ὉΥ ϑαπλιθὶ ἤδγε ἀγα ποῖ 

τους ῃθα ὑρο ἴῃ Πειϊεσοποῖγ. Νοιμιίηρ ἰ5 ἵἴπετε βαϊά δου 
ἱπηρτοϑϑίηρ ἴῃ 6 Ρβορὶς ἴογ ἰοσοεὰ ἰδθουγ δηά ἰακίηρ τΠπεὶγ ὑστοραγν 

ψ]τΠουϊ σοτηρεηβαϊίίοη, ψῃϊ ἢ τὰ ἴῃς ἐν} ἤδτα τηδάς ῥτγογηϊηεηΐ. 

Ηδὰ τὰ δυῖπογ οἵ Παδυϊθσοηοτην Κηονγη ΟἿΓ ρᾶβϑᾶρθ, ἢθ οουϊά 

Βαγάϊγ ἢανα γείγαϊηθα ἔτοτῃ Ἰορϑἰαϊηρ δραϊηϑὶ ἴΠ 686 ἀῦιιϑεβ. Αῃὰ 
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ἰξ ςαηηοί Ὀ6 ἀτριιεά, οἡ ἴπ6 οἴμεγ ἢδηά, {παῖ οὐγ δυΐδοσ, ἰ( Ιδῖοσ, 

νου ὰ ἤᾶνε δῆονῃ ἢΐἰ8 ἀερεηάθηοα οὐ Ὀδυϊεσοποίηγ, ἴοσ ἴμ6 
αΌιι865 {ποτὲ ἰοσθί δὴ --- πὴ] ο]γηρ Ὠοτγβ65, ταἰκίηρ τὴν ννῖνεβ, 

δηὰ δοσυπηυϊαιηρ ἰγεάϑυγα --- σου] ποῖ Ὀ6 οἤεοιϊϊνα 85 Δῃ ἀρὰ- 

τηθηΐ ψ]τἢ ἴῃ 6 ΡΘΟΡΪΘ. . 

ϑιδάες ρΐδοθβ ἴμε βεοίίοῃ ἰαΐεγ ἴδῃ [εγαπιδ δηὰ Ἐζεκίεὶ, ΜΝ ε  μαυβεη 
Εἶνεβ ἴπε ἀγριπηεπῖ βυπιπιατίζε αὔονε ἰῃ ἕδνοιγ οὗ ἃ ἀδΐε ροβίεσίοῦ ἴο [Π6 

7υάαῖο πιοπδγοῦν (πε. Ρ. 246). Βιι. ἀγριιο5 ἔοτ ῥυουν οἵ [Π͵8 48 σοπηραγεὰ 

ἢ Πεαϊ. (3.5. Ρ. 184), ἃπᾳ ἰ5 (ο]ονγεὰ ὈΥ (ο. αἱ Ἰεᾶβὶ ἴῃ με βαγ]ῖες βαἀϊτοῃ 

οὗ Ηἰ5 ΖΦ ρἐεέέμρρ. 

1-5. ΤᾺΘ οοοαδίοῃ οὗ [80 ἀθπιαπὰ. --- ἡ Πεη ϑδπνιθὶ Ὀδοαπια 
οἰά, ἀξ αῤῥοΐμἠε λΐς τοης ἡμάρες γον Πεγαεί, ----Ὦ, Τῆδὶ Ὀοϊῃ 5ῃπου]α 

Ῥα 86: εὰ αἱ Βεοσβῆεθα ἰ5 ΒυΓργβίηρ, ἀπά ἴννο ρἴδοθϑ ψασα ὑγοθα- 

ὉΪΥ παπιβᾶ οτὶρίηαιγ. βαρ 5 ρίνοθ ομέ ἐπ βείλε πα ο716 ἵπ 
“Βεεγελοόασ. --- 38. ΤῊΣ σοτηπηοη ἐχρεγίεπος οἵ Οπδηϊαὶς ννὰ5 {|105- 

τταῖθὰ : 2έῶφεν πεγηφξαά ατί ας αὔέεν γαίῃ πα Ἰσοῖ ὀγιίόες απα τυγοο σα 

)μδ γε 80 ἴατ ἴτε 566 πὶ στοιηά οσ ἴῃ 6 σοπιρίαἰηΐ οἵ τῃ6 ρεο- 

ῬΙε. -- 4. Τῆς 5} 6 κῃ 8 δοῖ ἔοσ (ῃ6 ρξορίβθ, 45 ἴῃ 4) Ναπι. τ653 --- 
δ. Τῆς ἀδβῖγα ίοτ ἃ Κίπρ 15 ἤδσα τηοινεα ὈΥ ἴῃ 6 πλα]δατηϊ ηἰβίσαιτοη 

οἵ ᾿υϑεῖςα. Ιπ ν.ϑ 11 ἰβ ἀπε ἴο ἃ ἀδϑῖγε ἴοσ ἃ ἰδδάδσ ἴῃ νγᾶγ. 

θ-9. ΤῊΘ ἀθηιαπὰ ἰδ βἰηΐμ]. - - Τῆς νίενν οὗ {πε διιῖμου ἰ5 δνὶ- 
ἄδητν τη ἴῃ6 Πθοούαον ἰ5 ἴῃ 6 αἰνίπο!ν ἀρροϊηϊθα σοπϑιϊττοη 
ογ ϑγαεὶ, δηά [παΐ 1ῃ6 ϑ Ὀϑ.τὰτ]οη οΟὗὁἨ ΔΠΟΙΠΕΓ ἰογηλ 15 ἰγθάβοη ἴὸ 

Οοά. Ηδε ἀο65 ποῖ βδδῖῃ ἴο γεοορῃϊζΖα ἴπαΐ βαηλαοὶ ννὰ5 σπμαγρεαῦ]α 
ΜΙ ἢ ἔδα!ς ἴῃ ποῖ σοτγεοιίηρ ἴῃ 6 ἀρι565 οἵ ἢϊ5 50η8᾽ βονυθγηῃηθηῖ, 

ΠΟΥ ἄοεβ ἢ [6]}] τι ἢονν γῆν ἢ ἡγοῦ] ρῖνα 1Π6πηὶ τε]ϊεῖ, Ὑδῆνν ἢ 5 

Ῥτε)α ρηχθηΐ ἰ5 ου {Π6 546 οἵ ϑδπγιθὶ, ψΠΟ56 Δηροῦ ἢ 5ΠΆΓεβ. -- 

Ἴ. Ἴηε ρτίενδηςε οὗ ϑαπηπεὶ 15 δἀορίε ὃν αῆνεῃ: ΦἸεαγξοη το 

46 νοίεε οὗ {4 ῥεοῤίξ σεέογίζίηρ το τὐλαΐ {12} ἀεοῤ σανίμρ] τῇ ἴεηβα 

ἐπ ρ} 165 ἱτηροσίαηγ, 2707 ἐΐ ἴς πού λοις τυλάονι {ἀέν ἄατς γογείεώ, 

ὀμέ 1 τς 7 τυλονι ἐλεν ἠαῦό γεζεσίδ γον ὀείηρ ἄίηρ οὐδεν {ἠ6η}1 τῇ 8 

ῬΙοπου 8 ἃγα πηλάθ οηρμαῖίς ὈῪ {Πεὶγ μοϑίτίοη. --- 8, ΠΣ πιαΐη 

βεηΐθποα βϑᾶγ5: διζε αὐ τὴ 6 ἀξεαάς 114} ἄστῦς ἄοης ἐσ μιό. .. ἠσῦξ 

412) ἄρης 19 “ες. Ῥατθηιῃθιςα! ν ἴ[ῃ6 ἀφο ς ἀγα ἀεβοτ θα : ΔῈ» 

λαυε γογεαζόη μι πα σεγυεα οὐἠεν φοίΐν} 714. 215 τοῖδ τ Κὶ ο᾽ 
(Δρραγεπην Πευϊογοῃοτηϊ βίο). --ϑ. ΤῊΘ ρθορὶβ ἃγθ, βονγανεσ, ἴο 

Ῥ6 ἰεῖς νπουϊ ἐχουθα: Ζάσι τὐσίξ τοῤσνιπέν “ει. Οεη. 43 
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7εζ. ττῇ -- δε νιοήλοι 97 146 ἀίηρ τοῖο εὐλαΐ γμΐξ οὐεν “λθη! τμδῖ 
15, Δἶἔς ἐμοίσημα»γ ὀελαυίομγ. Αι ἢ 1] 4]ϊονν Ἀΐτπη, Ῥετμᾶρ5 
δυϊμοτίζαε ἢΐπι, 50 ἴο δοῖ. 

1. ον ἰ5 υϑεὰ οἵ δρροϊπιίπρ οβῆςετβ, Ὠϊ. 1γ}δ 2 5. 819,--- 3, ΤῊΣ εἰαϊεπιεηὶ 
οὗ ]Τοβερῆυβ οἰϊεὰ αὔονε (41|. ΝῚ. 32) ἰ5 δἀορίεὰ Ὀγ Οταεῖζ ἀπά Εννδ]ὰ. -- 

8. Ὁ»012 ΑΘ 5) Ογέ. ὙΠετα 86 Π|8 ΠῸ τεᾶβοῃ ἔογ ργοίεγγίηρ ἴμε Ἰαϊῖετ ἐχ- 
οερῖ {πᾶὶ υϑᾶρε ἰ8 οη (Πε 5:46 οἵ ἴῃε ρ]μγαὶ, ---- γ5.}} “ηγηφα σεῖς ἤέοσε ἐΐς 

2γοῤενγ εομγεε, Ἀϊ. 1619, ΡΥ 5 ρεπεγα!ν υαδεὰ οὗ μητὶρμίθουβ μαίη, ἔχ, 1.821 

7ε-. 618,.--α, 557 ἰ5 Ἰδοκίπρ ἴῃ (58, νυ] ἢ τεδα8 ἄνδρες ἴοτ .)}. --- θΘ. “2 ἼΠ ».}} 
Οςη. 21}}.13 (Ε) 1 5. 188.2 5. 1125. οῦ5..}} οὗ, 76γ. 2215. 42’, --- Ἴ. ον 
ἜΦΝ 29 νὰ Βῃουὰ ρογπαρβ τεδὰ ὝΦΝ. "ἢ (δ. --- 2] δϑϑίρῃβ ἃ τεάβοῃ ὙΨῊΥ 

ϑαπλι6ὶ] 5που]ὰ ποὶ μιεϑίζαϊε ---- ἃ τνὰ8 ποῖ ἃ ρεύβοῃδὶ οοποετζῃ. --- 8. 1Φ}} 

δας "", ψ Βοἢ ἰ8 δἀοριεα Ὀγ πιοβῖ τεσεῃΐ σοπληξηϊαζοιϑ. ---- 2319} βρεςῖῇε ἴδε 
ϑοῖβ ἱπϊεπή δα ὈΥ ὙΦ. 

10-18. ΤΊι6 Κι πρ᾽ 5 πιοίμοά. --- ϑαπηυεὶ τερεαϊεὰ 411 τῃ6 ψοτγάς 
οἵ Ὑδηνεἢ “Ὁ τὴ ῥεοῤῥε τὐλσ τύεγέ ἀεκίηρ οὐ ἀνε ἃ ζἰηρ} 85 τἸπουρῇ 

ἢε δά οἠς ἴῃ ἢΐ5 ροβϑβεϑβίοῃ. --- 11. Ζλις ἐς 2ὴὲ τᾶν οὕ “746 ζίηρ 

τὐὴο «ἡαῖ γμΐε ουερ γοῖ : 7 τοης ἀφ τοῖΐ ἰαξέ απα ῥίαες ἐπι ἀϊς 

ελαγίοίς ση4] απο ἀϊς ἀογφέπιθη, σπαὶ {ἀφ ν σαν γη ὀεύογε ἀΐς 

ελαγίο!»Ἵ] τἴῃ6 τυηπεῖβ Ὀδίογα ἴπ6 οπαγοῖ σοηίίηας ἰῃ (ἢ6 Εδβί 

ἄονῃ ἴο [Π6 ῥγθβθηΐὶ ἄδγ, δηὰ {Πεὶγ οὗδος ἰδ Δὴ Ποηουγαῦ!α οπ6. 

--12. 4πώ ἀξ ελαΐ νιαζε λόγι εαῤίαϊπς οὐ Ἰλοσαπεῖς απ α΄ ἐαῤέαζης 

9Γ ἀμπάγεας} τολάϊηρ ψἢ (5. Τῆδ δυΐποτ σοιηἴβ Οἡ ΥΕΓΥ 5114]] 

τα ΠΠΑΥῪ Δι οη ἴῃ Ι5γαε], ἃ νίθν νη ϊοἢ σγου ἃ ἀτρτιθ ἴοσ ἃ ἰαῖα 

ἀαῖο. Τῆς ρϑορὶε ψουϊά αἰϑοὸ ὈῈ ογοθά ἴο μοι βρῇ δηὰ γθὰρ ἴογ ἴῃς 

κίηρ, σπα “ο νιαζε λὲς αγηῖς απ ἀϊΐς ἐλαγίοί γεγπίμγε. --- 18, ΤῊΣ 
νοϊηθηὴ ψουὰ ποῖ Ὀ6 δχϑηγρί ἔγοπὶ σοηβογριίοη, Ὀυα: νου] Ὁ 

ΠομΊρΕ ]εἀ ἴο βεσνα ἂς ρέει) ρεγῆᾶρβ ΨψῈ βῃουϊα τεαὰ ὧς 
ἐριϑγοΐάσεγενς ΝἰὮ 55. ἀγα ας εοοῖς απαὶ ας ὀακέ»5} οἵ ΜὨϊοἢ τῃ 8 
Κίηρ᾽5 Κιίοῆεῃ. ψουἹά περ πιδην.--- 14. Ορργεββϑίοη Ψ}}} αἴδοι 

ποῖ ΟἿΪΥ Ρδίβοῃβ ὑτ Αἰ50 ῥργορετσίυ ; 6] 45 δηά νἱπεγαγαὰβ Ψ}}} θὲ 

56ἰζεὰ δηά ρίνεη ἴο {πΠ6 Κίηρ᾽5 βεσνδηΐβ. -- -1δὅ. Ηξανυ ἴαχϑβ Ψ}}} Ὀς8 

1414: Κρμν ργαίη βεδς απα γον υἱηεγαγαῖς ἀφ τοι ἥδε ἀπά φίσέ 

726 δγοκεειίς ἐσ ἀΐς ἐμπμελς ἀπά το ἠϊΐς φεγθαης  τὴ6 Οτίθπίαὶ τη ΚΒ 

οἵ ἴῃς Κίηρ 45 ννθαι ἢν ἐποιρἢ ἴο ἀἰβρεηβα ἢ βοῇ τιθῖῃοαθ. οὗ 

ταἰβὶ ὩΡ' Τηοηδυ, ἢ ἢ ἀτὲ τπογεΐογε ἢαιεά δηὰ ταβεηῖβα.--- -16. Ηδ 

ψου ἐχαοῖ (ἢ βεγνίος οὐ {Πεὶγ βίανεβ δηά {ῃεὶγ ὀεο ἐα 5] 50 

ἰδ ἴο Ὀε τεβά. --- 17, ΤΣς Εἰἰῃϊηρ 11 θῈ ἐχιεημάβά ἴο 5βῆεερ δηά 
Βοδῖβ; ἀῃά [Π6 Ιβγαδ τες Μ}}} 6 δίανθθ ἰπϑίθδά οὐ ἐγθεπίβῃ. -- 
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18. Τῆς κοϑυϊ : γώ «ἀαά εν ομἱ ἐπ ἐἠαέ ὧν οη ἀεεοιη οΥ “λ6 
ἀξίη τοὐίελ γος σλαΐϊ, ἀσὺς εὐοτόη 797 γομγεεέσες ἴῃς 5[ἰηρ 15. ἰὴ 

τῆς δοιὶ τῃᾶῖ {Πεὶγ ταίβεσυ ΨΜ}}}} Ὀ6 56 εἰπῆϊοῖεα, Εοσ 115 τεάϑοῃ 
αἶϑο, δίνῃ Μ}}}} ποῖ δῆϑννεσ. 

10. “ὯΝ 15. ποῖ ἐγεαυθηΐ ἢ ἴῃς δοσυδαῖῖνα, 85 ἤεγε. --- 11. 15} ἴοτ 
ννΒΙοἢ δ 5ε6πὶ5 ἴο ἤᾶνε γεδά Οὐχ, ἰδ ἀοα 1} 655 οὐἹρὶηδ]. --- 12. γ0}:5}} (ἢ ρετὶ- 

ῬἈγαϑβιὶς ἱπβηίτῖνε ἰ5 ΠΠυϑίγαϊεὰ Ὁγ Πτ., 7. ἐριες ὃ, ἢ 206 ἂπὰ δπὰ ἢλν., ϑγριέσις, 

8.94, Β. 4. [ἴ 5Βῃουϊά θὲ ποϊεὰ [Παϊ 5βενεγαὶ οὔ [πε Ἔχβῃιρ] 65 οἰϊεὰ ἄγε οἱ βιιβρίοἴουβ 

ἰπιερτίτγ, [μὰ 6. Ππανίηρ ατίβεπ ὈῪ ἀυρ]οδίίοη οὗ ἃ ργεσεαϊηρ", [π ἴΠε ρῥτεβεπῖ 

ς886, πονγενεύ, ἴῃς τεδαϊηρ 566 Π15 ἴο Ὀὲ σοπῆγπιεα Ὦγ 658. ''Υ'ε ἀββυπιε δὴ εἰ]! ρ5}5 

οἵ ν», ἴῃς [}} ἔογτι θεῖπρ ουρὸ νη΄. Οαρῤίαϊης οΥ ες ἴῃ ἸΉ ἰβ τερϊασεὰ Ὦγ εαῤ- 

ἑαὲπς οὐ λμπάνεας ἴὰ (5, ννὨΠ]6 35. μὰ5. Ὀοῖἢ, δπὰ δι] .5 σμα εαῤίαϊν»ς ο7 ἐεηις, 6 

566 π|5 οτἱρί μηδ]. --- 13. ΓΊΠΡ 5] 2γέῤῥαγεγς 97 τπριθηές, οἵ ψ ὨΙΟΒ τε Οτεηῖα]β 
τε ποϊουϊουβὶγ ἔοπά. 385. 86 6πὶ5 ἴο ἰγϑῃβὶδῖε πλΣΓ 5, ΜΒ ΙΟἢ νου θὲ ἐαυδ!ν ἀρ- 

Ρτορτίαϊα. τς ΛΊ225] [ΠῈ σοοῖκ 5 αἶδο πε Ὀυΐζομοτ. --- 14, ν"π2;-} Οταεῖζ οοη- 
͵εοῖυτοβ (Οδεά. ἀν γωάεν, 1. Ρ. 164) τπᾶὶ ννὲ βῃουϊὰ γεδὰ ν))3, 85 ἴῃς βεγνδηϊβ 

δῖε 5ρόκεῃ οὗ 'π ἴδε πεχῖ νεῦβε ὙΠοτε ἰβ, ποννενεῖῦ, πὸ Ἄχίεγηδὶ ἐνίάθηςς ἔογ πε 

τεδάϊηρ. --- 16. 932.) Π2}] καὶ τὰ βουκόλια ὑμῶν 65, ροἰϊπιϊηρ ἴο Ὁ35)3., ψν»Ἀ] Οἢ 

5 ὑπάουθίςαν οτὶρίπαὶ. Ὑῆε σοτγγεοϊΐοα νγὰ8 τοδάς ὈΥ (δρρε]ϊυβ (Ογἠδίεα 

5πεγα, Ρ. 247). --- ὑπο οῦ ΠΦΡῚ] [86 ΟΠΙῪ ρδγδ  !εῖβ ἀγα [,εν, 729 ΕΖ. 155, γε 
β8ῃου!ὰ ἐχρεβοῖ γον θο3 ΓΦ», οἷν τ Κὶ 80 ο"δ͵ ΤῊΣ ἀπυβιαὶ οοπϑίτγυοιίοη Ἰεὰ ἃ 
Βοῦρα ἴο βυθδιίίευϊε ἼΦ»᾽, ψνΠ] ἢ ννᾶ8 τεδα Ὦγ (δ. --- 17. ἸΝῚ 15 5114}} σδίι]ς ἴῃ ἀ15- 

τἰποϊίοπ ἔγοπι πεαὶ οδίτ]α (03). --- 18. (ὃ δάἀ5 δἵ πε επὰ οἵ {με νοῖβε: ϑεγαπδέ 

7οιε εἰοεε α ἀϊηρ ον γομγεείνες. “ΓᾺΪΒ ἰ5 δὲ ἰεδϑὶ σογγεοῖ ἱπτεγργεϊδιίοη. 

19-22. Τῆς εἐχροβιυαϊίοη νγὰβ {τι} {|655: Ζ΄ς φεοῤὲφ γεγμδεα Ὁ 
ἠείση το 216 υοίες 97 ϑανριμεὶ απα φαϊά: Δῖο." δι αὶ ἀίρρ σλαλ δὲ 

οῦεν' “51 τῃϊ5 ΟὈδι Δ ΟΥ ἰ5 ρᾶγα}] 6] ἴο 1Πεἰγ ἰγθαϊπιθηῖς οὐ Μοβαβ. -- 
230. Τῆε τεάβοὴ ἤδσα δϑϑίρῃθα ἕοσ τΠπεὶγ ἀθϑῖγε ἰ5 (ἢ 6 ἜχαιΊρ]Ὲ οἵ 

(ογείρῃ παίίοπβι Οἱ ἄΐηρ τἀαῆ γμάρε μος] Ῥοβϑιδὶγ ἴῃ ἴΠῈ βεῆβε 

οὗ τἱπαϊεαήησ τῃδτη, οὐ οὐ ἀσίνεγίπσ τ επὶ ἔτοπὶ {ἢ δῖγ δηθιη 65. 

Βιυϊ 45 ἴῃ δοοοιηΐ Ὀδρὶπ5 ἢ ἴῃ 6 τηϊβοδτγίαρα οὗ οἷν] Ἰυδίϊςς, τῃ 6 

ΔΌΪΠΟΥ πηδᾶν ἤᾶνε [15 511} ἴῃ τοὶ. Τῆς δαμῃμηϊϑιγαϊίοη οὗ }υϑῖς ας 
ψγ5 Αἰνγᾶγβ ἃ ὑγοπηθηΐ [ποιίοη οὗ ἴπ6 Κίηρ. ΕἸρμτπρ Πἰ5. ρεο- 

Ὀ]ε᾽5 Ὀαῖι 165 νγᾶβ αἶβὸ ἢΪβ5 "γοῦκ. ΤῊΪβ δι ῖ ΠΟΥ 566 η}5 ἴο ἐογρεῖ (ἢδϊ 

ϑατηθεὶ δα 5εουτγεά ἤει ρδᾶοε. --- 231, 228. ΛνΏεη τῃςε τεροτὶ οἵ 
16 ΡΕΟρΙ Θ᾽ 5 σοῃιϊππθα ἀεξιηδηά 5 ὑσουρῃϊ ἴο Ὑαθννεῃ, δ σοη- 
βθηῖ5 ἴο δι ν ἴπθῖὰ: ᾿ὔξαγάεη 10 ἐλεῖγ υοίες πα σισζέ ὦ ἀΐηρ 

γέ οὐέν ἠῤέσι. ---- 920, ΤῊΣ Βα] νϑῖθε 15. ἃ ἰαῖεσ ἰηβεγτίοη, Τῃε 
οτίρίηδὶ δοοουηῖ )οἰημεά τοῦ ἀἰτγεοιν ἴο 835, ἼΠ6 σοΟΙΏΡΙΪΟΣ ψγὰ5 
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ΟὈΪρεά ἴο ἀϊβι!58 ἴῃ6 Ῥβορὶα ἴο {6 ]Γ ἤοιηθβ5, ἰπ ογάδσ ἴο ἰηβοτῖ 

τε [ο]ονίηρ ἱποιάδηϊ ἴα κϑη ἔτοτῃ ἀποῖμεῦ βουτοα. 

19. Οπ ἴπε Παρεβῇ ἰῃ κὸ οἵ, 65.385, ὃ 20 σ, ἀπὰ Βδει᾽β ἀἰββεγίαϊϊου 226 2γὲ- 
»ιαγιηε υοςαδιέογεεηε ἐϊέγαγ δε ἀαρέσεαέίονε ρτεῆχεά ἴὸ 2667 γουενδέογη», 

δα. Βδεῖ εἰ Πε  ἴζϑοι (1880). ὅϑόοπιε Μ55. δανὲ ν0 ἴῃ {πε ἰδχῖ, ψῃ1]ὲ 65 5εῈπὶβ 

ἴο ἴᾶνε τεδὰ νὸ 5. --- 30. 1)292}} οἡ ἴῃς ἔοσοε οἵ ἴῃς νεῖ οἵ, Μοοτε᾽β ποῖε ου 
74. 310--τ ῈΠ Ὁ} 5 ρίνεπ ὈΥ Οἰμβθυγρ. Μδην εὐἰτίοπβ δῃὰ Μ55. μανε 

ὉΠΌΠΡΌ. ΕῸΥ (ἢ6 ρῆγαβε φρὺ σφ ὀφίογε τις οἴ, 74. 418.--- 39. ᾿)5ΌΠΥ) ἰ5 τῃε 
Ῥετίεςς σι νὰν σοπβεουῖίνε σοπίϊηυΐηρ ἴμε ἱπιρεταῖϊνε, ὙΠ βεοοπὰ Βα]! 
οἵ τ8}8. νεῖβε, ἴῃ ψῃΐο ΒΒ ϑδπιθεὶ αἰβπιῖιββεβ [ῃ6 ρεορὶς ἴο {μεῖς Ποπιθβ, ἰ8 
ἰηβοτῖθα ἴο δἰϊονν [ἢ ἱποϊυβίομ οὗ ἴῃς ἐο]]οννίηρ δοσουηῖ ἴῃ [6 παγγαῖϊνε. Τῆς 

ἀοουπηεηῖ ΜῈ ἢᾶνς )υβῖ τεδὰ οὐ ρί πα Ιν πιαὰα ϑάπιιοὶ αἴ ομοε ο8}} Δἢ Δ5ΘΕ ΠῚ ΪΥ 

αἱ Μίζρδι, ννῇεγε ἃ Κὶπρ 1 ἑβοβεῃ Ὀγ ἰοῖ. ΤὨΐβ 15 τεοορῃίζεα ὈΥ τηοβῖ τεσεηῖ 
ΒΟ Ϊατβ. 

ΙΧ.1-Χ. 16. ΤΊ δάνοπίασο οὗ 841). --- 54], ἴ[π 6 βοὴ οἵ Κιβῇ, 
5. ϑδεηΐ ὈΥ Π5 δῖε υ ἴο 5εαὶς [ἢ δ5565 ΨῃΟἢ δᾶνα βἰταγεά. Ηδ 

ἄοοβ ποὶ πὰ ἴδει, Ὀυϊ σοιηθ5 ἰηῖο σοπίδος ψ ἢ ϑαιημοῖ, ψῃῸ 

δηοϊηϊβ ἢἰπ] (56 σε] Υγ) 85 Κίπρ ονεὲσ [ϑγαεὶ. 

Αἶοσ ψῆδὶ ἢᾶ5 δ ϑη 5αϊά ἰὴ ἴῃς Ιηἰτοάποιίοῃ, ᾿ἴ ἰ5 66 α]655 ἴο 

Ῥοϊπὶ ουἕ ταὶ ψα βᾶνθ ἤδγθ ἴῃς Ὀερὶπηΐϊηρ οὗ ἃ βερᾶγαῖε ἤοου- 
πηεηῖ, --- ἃ ̓ς οἵ ϑ4υ], -- Ψῃ ἢ αἰ Πδτβ ἴῃ 41} τεϑρθοῖβ. ἔγοῃ ἴῃ 8 

οης ψὰ πᾶνε ͵υ5ῖ Ὀδθη σοηβίἀογίηρ. [1 ἰ5 [ῃ6 δαγοϑὶ δηά τηοϑβὶ 

τε] δε οὗ ἴῃ 6 5οιιγοββ ψῃϊοἢ τοῖα ἴπ6 οτὶρίῃ οὐἨ ἴῃ 6 τηοπδγο ἢ 

ἴῃ 5γϑεὶ. 

1-4. Τηϊτοἀποίϊοῃ οὗ 8811, δπὰ οοοαδίοι οὗ [16 ᾿ΟΌΓΣΙΘΥ. --- 
Τηοτα Ψὰ5 ἃ πηδη οΓ ΟἸῤεαὴ ο7 βεηζαρεῖμ} 50 ψγ6 δῃουϊὰ ὑγόὈ]Ὺ 

τεδαά. Τῆς ρίδοθ ββουϊά ὃ6 τηεηϊοπθα αἱ ἴῃῈ ουϊδεῖ. Κίβῃ ἰ5 

ἀεβογ θα 8ἃ5 ἃ τηδῃ οἵ βοπΊεὲ ροϑβιϊίοη ἰπ ἴπ6 σου ΠΥ : α« γῖσάΐν 

»ιαη οΥ ναΐρι ἰβ τῶοσα ἴπαη (6 Ἡεῦτεν ἰηϊεπ 5 ἴο 58γ. --- 2. Ηξς 

Βιλά ἃ βοὴ παπηε 841] ἐπ δὲς φγίσισ οὗ ἐξ απο ροσαϊν} τῇς ννογάβ8 

ἄο ποῖ ἱπρΡὶΥ παῖ ἢ6 ννὰβ ἰῇ ἢϊ5 δάοίεβοθηος ; δηά [ἢ βϑϑίηθ ΤΊΔΥ 

Ῥὲ 544 οἵ δὶ5 ροβίτἰοη ἴῃ [ῃ6 ΠουβθῃοἹά, ἰξ ἄοαϑ ποῖ [ΡΥ ἴτη- 

τηδῖυγ. 50. ἰοηρ δ5 ἢϊβ (ἴμεν ᾿ἰνεά ἢς νουὰ Ὅ6 ππάθγ 5 

Δυϊμοσγ, δηά ἴἤθτα ἰδ ΠΟ ΠδοδβϑασΥ σοηϊταϊοτίοη Ὀεΐνεεη τἢ 6 

Ιδησιᾶρε υϑεα ἤεῖα ἂπά ἴῃ6 ἰαίεσ δοσουηΐῖ, δοοοταϊης ἴο ψῃϊοἢ 
540] δά ἃ 50ὴ γεν ρτοῦη. Τῆς ἤδηῖα οἵ ϑδυ! 5 ὑσοῦδὈΥ 

ΔΌτανίαϊθα ἴτοπὶ ἃ Ἰἰοῆρθῦ ἴοττη τηδδηΐϊηρ “41:Ζεη οὐ Οοά. Τῆς 
οἷἶδιβα δὶ (6 δῃά οὗ (ἢϊ5 νϑῖβε 8 ργοῦδου ἃ ἰαίβ ἰηβαεσγίίοη. -- 



6ο τ ΘΆΜΌΕΙ, 

8. ΤΗα 5565 Ὀεϊοηρίηρ ἴο Κίϑῃ Βᾶνα βἰταγεά, δῃηά ὅδιϊ] ἰβ βϑηὶ 

ΜΙ ὁ οὗ ἴΠ6 βεγνδηῖβ ἴὸ 5εεἰς [ἢ 6η1. --- 4, (Οοττεοίίηρ [ἢ 6 ηυτα- 

Ῥεῖ οἵ {πε νεγὺβ ὈΥ [Π6 νεγβίοηβ, γε ρεῖ : Ζἅεν ῥαςεε ζἀγομρὰ 27. 
ῤλγαΐμ απ ἐγοσσεα {πὺ {Δὲ ἑαπαὶ οὕ δλαεηας ἀπά ἀϊα ποῤ πα 
ἡάσνι, απα “ἦεν ἐγοσεοί ἐηο {6 αν α 97 δλααέίι απ ἡλόν τύέγέ ποὲ 

ἑάεγε, ἀπαὶ {εν ἐγοσοσα ἱρμίο τὼς ἑαμα 97 βεηγανίη πα ἀϊα ποὶ 

“πη 4 τλερ τὴς ἀἰδεσιοῖβ οὐ 5}! δὰ δηα 5} δ] ἀγα πο. ἸΔἀδητΗ6ά. 

1. »»Ό 190] ἴδε ἕδος (πα Β6 ννὰ8 ἃ Βεπ)διηίῖε ἰβ τοϊαϊεα ἀραΐῃ δἱ [86 επὰ 

οἵ ἴῃς νεῖβε, δῃὰ ΝΥ ε.᾽5 οοπ)εσίατε ἴπαΐ νγεὲ βῃου!ὰ τεδὰ 1)0)2 Γ,22)Ὸ ἴ5 ρἷδυ- 

5106. τ 2)» ΦΌΝ 21] 5 ποῖ ψῆους δυαίορν, αἵ Ἰεαθῖ ν) Ὧν) ΚῸΝ 5 ἰουηὰ 2 8. 

2οἱ Ἐπὶ, χῦ. Βυΐ 1ζ 15 υπυιδιιδὶ ἴο ἰδγιηΐπαῖα ἃ βεπεδίορυ ΟΥ̓ βαγίῃρ σον οὕ α 

Με )αρεῖίε. 1ἴ ἰθ ργυῦαιας τμαΐ 12 15 ἴπ6 εἴγοσ οὗ ἃ βογί 6 Ψῃο δχρθοϊεὰ ἰὼ 

σομτίπας ἴῃ 6 βεΠΕΔΙΟΡΥ. ---- 5 122] ἴῃς ρῆγαβε β5θεπιβ ἴο τηδᾶῃ ΠῸ πο ἴμδῃ 

« νιαμ τοεί ο ἄο, οἴ. ΒΙ)Β., εὖ. ὅπ. τις 3. “Ὧν Ὑγ22:} ἴπε οἴἶδυϑε γεουτβ ἴῃ 

τοῦδ νῆεγε ἰΐ 15 δη(ίγεὶν δρρυορτγίαϊα (αἱ 540}᾽5 βτβῖ ἀρρθάγαησβ ἱπ ρὰ}}}1ς).. 
Ηεῖς ἰἴ βεεπηβ ἴο πᾶνε οοπια ἴῃ ἔγοπὶ ἴπεγὰ ὉΥ ἃ ἰαῖϊα μδηὰ (Βυ.). --- 8. ΓῺ ΣΝ 5] 

{πε βῃ:ς-4586ε5 86ε ἴο πᾶνε Ῥέξῃ ὀβρεοίδ!!ν ρτὶζθά, [0Ὁ 18. --- Ψ»0Ρ5] οἵ, Ῥᾶν., 

ϑγμίαχ, ὃ 28, ΒΕ. 5.--- Ν)}] ἴεν (6 ἱπιρεγαῖϊνε βοίζθπβ ἴῃ σοπιηδπά. --- 

πΠΝΤΔΝῚ 5 ἀπυβααὶ, ροτῃαρβ 8 ϑογῖ ρα] εττοῦ; Ὀυΐ ἃ Ργεοίβε}Υ βίπιῖϊαῦ ἰηβδίαπος ἰ5 

[ουπὰ Ναπι. 1616, τπν 5 ροϊηϊεα ἴῃ θοΙ οα865 ἃ5 ἃ σοπϑίγιοϊ ἀπά πιρῃϊ θὲ 

τερατάεα 85 πιδάε ἀςβηΐϊίε ὈῪ 118 τεϊδείοη, Καπὶρ, ϑγημέαχ, ὃ 288 ἔ,.; οἵ. α5ὸ 

Ὅδν., ϑγηέαχ, 72, Ἐ.. 4. -τ--- Ὁ) 8 υϑεὰ οὗ 5εγναηῖβ ποῖ ἱπίγεσαθπε. Αἱ ἴΠ6 

επὰ οἵ τῃϊς νεῖβε (51,0 αἠά: σπα δας γος απῶ ἑοοξ οπε οὔ ἀξ τεγυανς οὔ ἀΐξ 

)αάεν «να τυεμέ το σεοξ ἐὰς στὲς οὐ ΑἼἸδὰ λὲς Μείλον --- με οὗ ἴπε ταῖπιεσ παπιετῖ- 
οὐβ ἰῃϑβίδῃςοϑ οἵ ἀρτγεεπιεπὶ οὗ (51; ψ ἢ} 86. --- 4, ΤῊΣ νετῦβ ν Ὡἰσ ἢ ἀτὸ ρατΥ 

β'πραϊαγ ἀπά ράγίὶν ῥ᾽ αγαὶ ἱπ 3) 5μου]α θὲ 4}} ρ] υγαὶ ἂ5 'π 6. Του δλαδίεἦα ἀπὰ 

δλσααΐένε ἴῃ νεγϑίοῃβ ρῖνε ἃ σοῃίαβιηρ νδτγεῖν οὗ εηυϊνα!εηῖβ, μας ποπε Ψ ὩΪοὮ 

Βεῖρ 5 ἴο ἃ Ῥεῖϊϊες εχ. Α 39αὐ δλαϊελα ἴβ τχιεπιοπεά ἴῃ ἴμε τερίοη οὗ ϑαπηα- 
τία 2 Κ. 4425.. δσαϊένε Ἠὰ5 Ὀδοη σοπ]εοϊυγεά ἴο 6 ἂῃ οττοσ ἴον ϑλασέσῥέηε 

τπιεπιϊοημεά ἴῃ σοηπεοιίοι ψυἱἢ Βεῖμ ΘΠ πιοβῃ, [ἃ. 186 1 Καὶ. 40. [ἰ βεειηβ δαβίες 
ἴο σοπιδῖπε ἢ τὰς νην Υγν οὗ 1317 

ὅ. Τῆς νεῖβα ἰηάίοαϊεβ ἰμδὲ ὑπὸ Πα ρῥ]αηπεά διγῖμοῦ βθαγο ἢ 
ἤδη 540] βυάάθηϊγ ρσόροβοβ ἴο αραπάοη ἴπε εῆοτι : 7214») λαά 

εοηιθ ἑπίο {ἦε ἑα πε οὐ Ζιῤὴ] ἃ Ῥατὶ οἵ Βεη)απηίῃ ---- τάδ δαμέ σαϊα 
νιν Σ 26 πὶ γείνῃ, ἐστί νῖν Κατλεν ἐεας Τλίημζίηρ οὗ 116 τοῖς απαὶ 

δε απαίομς σόοι μ61 τῇς νεγῸ πιθδηβ “0 ἀσῦς γέαν»5, 76τ. τη} 38 
425 15. κη"}.--θ. Τῆς 5βειναπὶ [85 ἃ αϊβεγοης ἰάεα: Ζ72ε76 ἴξ (4 
»ιαπ οὗ Οσά ἐπ τς εἰδ, ἀπά ἐδε μιση ἧς λοπομγεί, αὐ τὐαί )ὲ 

σαγς τμγεῖν ἐοηός ἐγμ6] τῇ {|6 γιατ οΓ οι ἰ5 ἰτεχυθηΐ ἴῃ τῃ 6 

δοοουηῖ οὗ ΕἸ ἢ ἀπά ΕἸῖσ μα. τῇδε σοπιπχεπάδιίοη οἵ ἴῃ 5667 8 
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το ἱπάϊπος δι] ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο ΐπιὶ ἔογ δὴ ἱπάϊςαιίοη: Ζῴγελαπες ἀδ 
ταν ἐἠ] μα “ᾶ6 τὐαν ογι τυλίελ τος ἐα νι ομζ τ. )ο ΠΟΥ 5 ποῖ γαῖ 

Ποπλρ εἴθ, ἀπά 6 τῇδ γαῖ Ὀ6 τίρ!γ ἀϊγεοϊθά. ὙΥΠδὲ {ΠῈγ ψδηῖ 

5 συϊάδηοσς ἰῇ οσάθ ἴο σοπιρίεῖα [ῃ6 τηϊββδίοῃ οἡ ψνῃϊ ἢ ΠΟΥ Πᾶνα 

βἰατιβά. ---- 7. 54] οὐ] εοῖβ {πὶ ἴο ἀρρτγοδοὴ ἃ ρτεαΐ πηδῃ ἃ ρτθβεηῖ 

8 Ὠδοδϑϑάγυν, ἀηπα 15 ἰ5 ποῖ δ μαῃά : “μά σωῤῥοτέ τε ρο, τυλαΐ 
σἡαΐ τὸς ὀγίησ 16 νιαπ᾿:) ὍΤῇδ αυσϑίίοη 18 γαϊϑε ψῃ ἢ σοηοηῖβ 

τῆδπὶ ἰἴ {πὲ γ ρῖεα ἴο ΟΔΙΣΥ οὐἱ ἴΠ6 ρίδη οὗ [6 βεγνδηῖ. ζΖ7114 

ὀγεαά ἐς σοπς Ἴγοῖμ ον σατᾷς} τῃϊ5 νου] βυβῖος 1 ΓΠΘΓῈ 6Γα ΔΏΥ, 
εἴ. το. ὙΠα ταϑὶ οὗ ἴῃ νεϑῖβε 8 οὔβουτζε. --- 8. ΤΏ βογνδηΐ 
τε ανε5 (ἢ 6 ἀἰβῆσυ!γ. Ης 85 ὦ φαγί οἵ ὦ σλεζεί φΓ τιοηδ}} ἃ 

58114}} οοΐη σοπίαἰηἰηρ δὐοιυξ 5ἰΧΕ  γαΐπβ οἵ βνεσ, θαΐ ρτοροσίίοη- 

δἴεϊν ταῦοἢ ταογα ναϊυδῦϊα ἴδῃ ἴδ πον. “41η4 ἡάομ τλαίῥ ρἵσε 17 
Ὁ “6 ν»ιαπ οΓ σοα] 4 5]ρῃϊ οσἤδηρε οἵ (ἢ ἰθχίῖ 8 ΠδΟθββαΓΥ, 88 
54] τηυϑὲ Ὀ6 ἴῃ6 ρίνοι. ---ϑ. Τῇ6 νϑῖβα ἴε}]5 8 ἴπαὶ ἴῃς 2γοῤλεΖ 
9 “Φ-ἶαγ τυας ,ογηιεγέν εαὐα ἃ σέεγ. Τὶ ἰηϊοτταρίβ [Π6 σοπποχίοη 

μετα, μονγενεγ, δηα 5ε6πΠ15 ἴο Ὀ6 ἃ τηδγρίπαὶ ποῖθ ΨῃΟἢ [85 ογορί 

ἰηΐο ἴδ6 τοχί. ---10. Τῆς οδ]εοτίοθ Ῥεΐηρ τηεῖ, ὅ4] σοηβεπηῖβ: 

Αμά ψδον τυόριξ 1ο εἰΐν τυΐεγε “76 πιαπ οΓ Οοά τας] ἴῃ οἷϊν ἰβ 
ἱπτϊεηηεὰ ὈΥ ἴῃ δἀϊϊογ ἴο Ὀ6 δπιδαῆ. Τῇ οπρίῃηδὶ δοσομηῖ, μον- 
Ἔν, ὨΙΔΥ ἢᾶνα Πδτηθα Δηοῖ  ΡΪδοθ. 

δ. η.] οἵ. 11, ΖΦ σοππεοῖβ ἴξ ἑδποῖαγ ἢ ΤΟΣ δηὰ ἰγϑηβϑαῖοβ: ἐζε ἡαμά 
ἐμ τολέολ τοᾶς ἐδ ῥγοῤΛεί. --- 6, ΝΥ] οἵ. Οεη. 12}11 Κὶ, 2218, τῆς ῥῆταβε 
ἰπνιῖε5. ανουγαῦϊα σοηπϑιἀεταιίοη οὗ ἴῃς ῥγοροβι!οη ν ῃῖ ἢ (ΟἸ]ονν5. --- Εοτ ἴῃς 

ἱπηρετίεοῖβ οἵ τερεαίεά ἐχρεγίεποα οἵ. Πδν., ϑγμέακ, ὃ 44 ἃ, Ὀτ., Ζερσες ὃ, ὃ 33 ἃ. 
-- 7. 7} ἴῃς οαθεὲ αἱ βιβί βίρῃϊ βεεπιβ ἴο Ὀε ὁπὲ ψἤεγε νγὲ βῃουὰ ἐχρεοῖ 

πὺξ Βυῖ οἵ, ΒΒ. τμὸ ψοίό. ---- ὙΥΦΙΓἽ] Οσσυτβ5. ΟὨΪΥ Πεγα; ἴΠ6 νεγβίοπβ 8΄Ὲ 

δῖ ἃ ἴοθ5, δπά τε νγογὰ ἰ8 βοβϑί ΟΪΥ σοτγυρί. Οδρρεῖας (Λοίαε Ογέίεαε, 
Ῥ. 435) βρροβεϑβ (5 ἴο πᾶνε τεδά πνφυ. ὅδε ἐχρεοὶ σηπα τὸς ἄανε ποίλέμρ εἶδε 
40 ὀγήης. Βαῖ τΠ]6 σαπποῖ Ὁ ροΐ ουΐ οἵ τῆς ἰοχῖ, --τ ὮΣΙΝ 50} 50 15 δῦγυρίὶ 

δηᾷ αὐνκινατὰ (Ξοπις Ἠεῦτεν εὐἀϊποη5 ἤανα ΠὉ}). 1 [Πετγείογε βυβρεοῖ οουγὰρ- 
τίοπ ἴοο ἀεερ-βεαῖθά ἴο ὃ6 Πμεα]εὰ. --- 8. "2)}} 65. 5εαπὶβ ἴὸο ἤᾶνε σεϑδὰ ΓΓ)], 

Ῥαῖ [1 15 θείζεσ ἴο σοτγγεοῖ ἴο Ἰῦτῶν (Κ].), νἈ] ἢ ΨΨ1}} τόσα γε γ δοοουπὲ ἴοτῦ 

τῇς σοτταρίίοπ. --- θ. 1π νι ϑαπιιθὶ μ85 Ὀδεη οαἰ θὰ Ὁ πΝ ΘΝ, οα ἩΥ ἢ 566 
τῇς ποῖς ἴο 237, ΤῊΘς νεῦβε πονν Ὀείογε 8 98} }5 ἢΐτὴ ἃ ὅς:εσ (ΠΝ), ἃ νοζτὰ υϑεὰ 
ἵνῖσε ὈΥ 15αἰδῃ (2871 3010), εἰβϑεννῆεγε οὔἹν ἴῃ [ἢ 8 ραββᾶρε δπὰ ἴῃ (ῃγοπίοϊεβ 

(1 Ον. 933 )ό38 2939, ἀερεπάδηξ ου πε δοοουηΐ Ὀεΐοτε 8, ἀπά 2 (βγ. 167-10 

σδετα ἰἰ 5 ἀρρ ἰεὰ ἰο ΗἨδπαπὶ). ΤΠε ταῦ οὗ ἴπε νοτζὰ Ἰεὰ ἃ βοῦῖρε ἴο ἱπβετῖ 

τ} 185 νεῦβε 85 8η ὀχρ᾽απίίοη, ν μῖο ἢ, πονγενεσ, μᾶ5 ἐδ] θη ἱπῖο ἴῃς ψτοηρ Ρῥἷαςος; 

ἐξ Βεϊοηρβ δίτεν ν.1, ΤῊς οοποορίΐοπ οὐ ἴῃς ῥτορῃοὲ (Ν532) βίο ἴξ Βεῖταγς 



62 1: ΘΑΜΌΕΙ, 

15 [παὶ οἵ ἃ οἰαἰγνογαπί ἴο ννῇοπη οπς τΏΔΥ σοπης ἔογ ἴτε ἀἰβοονοτΥ οὗὨ ᾿ἰοβὲ ατίϊ- 

οἷἶεβ. Ουη ἴῃς Ὀεδγίηρ οἵ ἴῃς ρίοββ οὐ ααδϑίϊοῃϑβ οἵ οὐ εἰοίϑηι οἴ. Βτίρρβ, ͵Ζέράεν 
Οσίπείσσε οὗ ἐλε “ήεχαίεμεά 3, Ῥ. 150. --- Ὁ)55] οὐσυτβ Πῖ. 20, --α ΚἼρ.} (ΠῈΣ 
ἴδηβε ἰηάϊςαῖεβ ννἢαϊ νγὰ5 συβίοπηατυ ἴῃ ἴῃς μαϑβῖ. 

11. 4» ῥέεν τυεγε ροίηρ τ ἐλε ἀεεόηί 97 1ἦε εἰν εἴ. 2 8. τοῦ, 

ἐάεν νιοί νφρμαϊαδης ἐοηεῖηρ οἱ 19 ἄγατν τυαίε7} ἴῃ 8 ἀδυδὶ ἀυγ οὗ ἴῃς 
γουηρ νοπλθη οὗ ἴΠ6 ν] ρα, ἃ5 ψῈ 5ε6 ἴτοτι ἴῃς οα86ε οἵ δθῦεςοα 

Οεη. 24 Οτὲ ψΜῈ}] ΟΥ̓ βρτίπρ βυρρι!ίεα τῃ6 νῇοϊς νι]! αρα. --- 
12. Το τδε ἱπαυίτν οἵ 84] ψῃεῖμοτ ἴῃ6 56 ΕΥ 5 ἤεῖθ, ἴΠΘΥῪ ΔΏΒΘΥ: 

“ἴ{ε ἐς, Δελοία ἀξ ἐς ὀφίογέ γο. με ποῖῦ ἀξ εἄφις 10 “{ε εἰΐν. 

Τῆς ταβί οὗ ἴῃ νεῖβα Ἔχρίδίηβ ἴΠ6 βἰζυδίίοη πλογα αἰβΈ ΠΟῪ : “Ὁ 

216 ῥεοῤίξ ἔστε α ταεγίβεε Ἰοάαγ οπ ἠἔηε δανιαλ] αἱ τῃἰ5. ρεποά οὗ 
Ι5τ86}᾽5 ἢ ϑίοσυ βοὴ ἴονγῃ ἢδα ἰἴ58 βαποίυδγυ οἡ ἃ ἢ1]} ἴῃ τῃε νἱοἰη- 

ἰϊγν. Ηδεηςς [Π6 πᾶπλα ἀζγά-ῥίμεφ. ὙΤηὶβ οης παὰ ἃ Ὀυμάϊπρ ον 

ἴῃς δοσοπγηγχοάδιοη οὗ [ῃ6 ψΟΙΒΒΙΡΡΕΙΒ. --- 18. Α΄. τοῦθ ἂς γον 
ἐορις ἴο {16 εἰν γοῖς σλαΐ πηαὶ ἀἶηι, ὀφζίογε ἀξ ροέός μ το 2. δανιαλ 

19 ε4} ἴῃ 5δογίῆςβ ἰ5 ἃ ἔβαϑί ---- “" ἴῃ 6 βββθῃταὶ γϊα νγὰ5 δαϊίηρ ἴῃ 6 
βεβὴ οὗ τῆς νἱο]πΊ δὲ ἃ ἔδαβὶ ἴῃ νης ἢ (ῃ6 ροὰ οὗ ἴδε εἴδη σῃμαγεὰ 

ὉΥ τϑοείνίπρ ἴῃς Ὀ]οοά δηά αἴ ρίθοεϑ " (ΒΒ). Τῇε ἱπιροτίδπος 

οὔ ϑδπλιεὶ ἰ5 βι ἢ τηαΐ [ες φεοῤέε τοῖί πού σαὶ μηδ ἀφ ἐονιός, )ογ ἀξ 
ἧς 19 ὀέδες τάς ἐαεγίβεε) ἴὲ βΒῃουϊά θὲ ποῖβά, ἤοννενεσ, [πὲ Ὁ] βίην 

[ἢ 5δοτίῆςθ 15 ποῖ ἃ ργίθϑον βιποίίοη, δηα τἤδγα 15 ΠΟ σὶ ἴα] πεοθ5- 

ΒΥ ἴοσ ϑαπηι6}᾽ 5. Ῥγθβθηςα. --- 14, ΠΕ ἴννο 5 ΓἈΠρῸΓ5 (οἰϊονν ἴῃς 
δάνίςς,; δυῖ ἃ5 [Π6Ὺ σοπλα ἰηΐο (ἢ οἰ σαῖς ϑαπλοὶ οοτηθ5 οὐἱ 

τονναγἀ8. ἴΠεπὶ οἡ ἢΐϊ5. ψαῦ ἴο ἴῃς Βαγηδὶι. --- 15. ΤῊΣ νεῖβε ἰ5. ἃ 

αἰρτεββίοη, 5βῃονίηρ ἤν ϑάπηθὶ μδά θδεη ργεραγεά ἔοσ ἴπε ἰηΐοτ- 
νίαν : Υδην ἢ Πδα το]ά ϑ5δ8πιι6}7 11τ., λα ππϑπεουέγεα ἀϊε ἐαν, οἴ. 
20" 225 1.2 5. ηἿ͵-- 16. Αδομέ λὲς ἡἶνιό ο-ριογγοτυ Ἐχ. οἾδ (7) 
1 Κ. τοῦ 2οῦ. Ζάσοι εἀαδί απο ἀΐνι ῥγίηος οὐδ τιν ῥεοῤίσ 7»γαο] 

τὴς ψοτὰ ἰγαηβιαϊθα 2γίηες (ΤῺ) ἰ5 ποῖ υδε ἴῃ Ηεχαΐθυοἢ ΟΥ 
7υάρεβ, Ὀὰϊ 5 ἐουηα 5δνεγαὶ {{π|65 ἴῃ ϑαπλοὶ δηὰ Κίηρϑβ, τ 8. τοὶ 

13. 2: 2 5, 5" 61,51 Κὶ, τἴδ, εἴς. [Ι{ 15 αἶβο ἰοπιπά ἴῃ ΟΠ τοηΐς] 65, 
ΠΟ ἢ 15 ΡγοΡΔΌΪΥ ἱπῆυεποβα Ὁγ τἢ6 δα εῦ Ὀοοῖϑ5, δηα ἴῃ 50ΠΊ6 

Οἴου ἰδία ραβϑᾶρεβι 76 ρϑββᾶρθβ ἴῃ ϑαγγμοὶ 5εαπὶ ἴο Ὀεϊοηρ ἴο 

[ῃ6 58Π16 βἴγεδπι οἵ ἡδγγαῖϊνε, ἐχοθρῖ 2 5. 75. “πώ ἀξ τλαΐ τανε 

»ι»} ῥεοῤίε γγονι {τε λαπά 97 ἠὼὲ δι εδηεε] τἰῃς βεηΐεησα ἰ5. ἃ 

ἀϊτεοϊ σοπιίγαήιοτίοη οὗ γ} 5, 20» 7 λαυε ςεέη {δε αὔέίεδοη ΟΥ̓ ῬῈν 

2εοῤί] ἴῃς τεχὶ οὗ (8. Τμὲε εν άεηϊ νίενν οὗ ἴπε δυΐπου 15 ἰμαῖ 
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τῇς Κίηρ ἰ5. ἃ ρτ οὗ Οοά, ἀπά ποῖ ἱπαὶ ἴπετε ἰῤ βίη ἴῃ δϑκίηρ 

ΒΌΟἢ ἃ ρς: 20», “Α6Ιγ ἐν ἴδ εον ἐρ »ι6] ἔχ. 4“. γε τηᾶγ ποῖε 
τῃαιϊ δῃοϊηιϊιρ, 5 ἃ γἰῖϊθ οὔ σοῃβθοζαίΐοῃ ἴοσ {Π|πρ8, ἃ5 [σοῦ 5 γμᾶς- 
κεῤαλ, ἀεη. 313 (Ε), τὰ8. Τάῦδγηδοὶε, ἔχ. 409 (Ργ, 85 νν6}} ἂ5. ρϑῖ- 

50η8, 1 Κι. 19} (ρτορῃεῖ5). ὙΠετα ἰβδ ΠῸ γεάβθοῃ ἴὸ 5 ρροββ ἴῃ 

βρη ἤσαηςς δὴγ αἰβεγεης ἴῃ [ῃ6 οα5ε οἵ Κίῃρϑ. --- 17. Ὑ Ώδη ϑδπι- 
16] 5ᾶνν ὅδ] γχλτυσλ ἀπμοτσεγεα ἀδνι] τηαῖ ἰ5, τ[ὴ6 φιδϑιίοη σαϊβαα ἴῃ 

Ὠϊ5 τηϊηὰ : δελοί “ῴε νιαϑ 97 τυλολι 7. ταἱαὶ το ζἔσε: 2476 «ἡαΐ γωΐ 

οῦέν 1.} 2εοῤία. ---18, 19. 840] αισϑιίοηβ ϑδιηυεὶ: ἤάεγε ἰς 1τῃε 
ἀομδό 97 26 ,ϑεθγ 7 ϑαύῶμχεὶ το ρ] 165. ἴοὸ ἴῃς ἰηϊεηϊ οἵ ἴῃς αιιδϑιίοη 

ταῖμοῦ τῃδη 115 ἔογτῃ : 7] γερο 2ὲ6 δέόρ. γσὸ ὀέξγογέ νιδ το Τὲ6 Βανιαλ] 
ἢς Ρο] τον ρῖνο5 840] ργεοθάεποθ 9: “6 »ιογπέηρ 7 τὴ εἰΐοηεῖσς 

μἀε61 ἴῃς. ριιθδὶ ρο65 ἀννᾶν ἢ (ἢ 6 Ρετγηγϑϑίοη οὗ ἢΐ5. ῃοβῖ. ἊΑἢ 
ἠλα ἐς ἐπ ἐλίπσ ἀφαγε  ἱταρ]]ε5. ἰμὶ 5401 ἢδά τῆοτε αυεϑίοηϑ ἴο 

85Κ ἴδῃ [Πο56 δῦουξ [ῃ6 455635 ; ΠΊΟΥΘονῸσ, [5 ΟΠ6 15 Δηβινεγεά δ 

οῃοΒ, Μη Ποῖ νναϊτηρ ἕοτ ἴῃ 6 τηοττον. --- 90. 8αυ})5 πιϊηα ἰ5 βεῖ αἵ 
τεϑὶ φυμεορη ες 16 ἀ55ες “λα! εἰναγε ποῖῦ Τλγέε αγε αρο] ἀπά 

τήοτα ἱπηροτγίδηϊ πηδιζοιβ ἀγα Ὠἰηιθα αἵ: 70 τυΐονι ὀεέρηρ “6 ἐΓ6- 

σἱγαδίς ζλίηπρε οὐ 7ογαεῦ 7» ἐΐ ποῦ ἐο “δες ἀπά ἰο 1» ζαὐλερὴς ἄσισε 

ΤἼο πιθαπίηρ οδηῃοῖ 6 σ4]]6 ἡ σοτίαϊη. Βαῖΐ 11 ἀο65 ποῖ 566ηὶ ουὔζ 
οὗ ρΐἴαςε τμΐ 841.}᾽5 διη το 5ῃοι]ἃ Ὀς ταὶβεα ἴο ([ῃ6 οβῖος ψ] πίη 

5 τεδοῇ. ---- 91, 84} 5 δῆβινεσ. βϑῆονβ Ὀεοοπιίηρ τηοάδϑίῃ : “γι 7 
ποία Βεηγανίς, ΟΥ̓ 1ἠς ἰκαεΐ οΥ 1΄ῴε Τγιδες οὐ Πεγαεῖ, απαὶ ἐς ποί 71} 

εἰαη Ἴλ6 ἐξα οὗ αὐ τὲ εἰαπς οὐ “6 ἐγτδε οὐ Βεργανιη 7 ὙΠῸ 4556Γ- 

τίοη (ρυῖ ἴῃ τα ἔοτπῃ οὐ ἃ αι δι οΠ) τηυβὶ ποῖ Ὀὲ ἴακεη ἴοο [1Ππ6- 

ΤΑΪγ. 8.40}᾽5 (Δ Π6Γ, ἃ5 ννὲ βᾶνε δἰγεδαυ βεεη, νγᾶ5 ἃ τηδῃ οἵ βίδηά- 
ἵπρ ἴῃ τ6 Τσοιητηθηίϊγ. 

11. οὖν 5] τῇς οἰγουπιβίαητία] οἴδυβε, Πδν., ϑγρίαχ ὃ 141. ἴῃ βοπης 

οΆ565 ἴῃ οἴδυβε 18 (οἸ]οννεὰ ὈΥ πηι, ψνῃϊσῃ ἰβ τεαὰ ὈΥ 651 Βεζε. --- 512} ἐμ 

ἐπὶς ῥίαεε ἃ5 Ἔχ. 241} (Ελ). --- 12. ὍΠῸ Ἴ205] ΨΥ {πὲ βῃουϊὰ ᾿σείσρε ἰ8 ποῖ 

οἰεασ. Α58 ροϊηϊεᾷ ουἱ Ὁγ Ιἀρᾶτάς (4πρε. σεν Ογιεελίφελοη ζύεδενεοίς (. ἤγο- 

νον δέεη, Ὁ. 111) (ὃ τεδὰ Ὁ5»)05, ννῃ]οἢ ἢ6 βαρροβεὰ ἴο ἱπιρὶγ [πὲ Ἴπθ τνᾶ5 τηδάς 
αρ οἵ τῆς ἢπαὶ Ἰεϊΐετ οὗ Ὁ5.)05 δηὰ τε ἢτϑε ἵνο οἵ πκπ. ΤῊΐβ 1δϑὲ ψγογά, πον- 

ἐνεγ, 5 ποῖ γεργεβεηϊοά ἴῃ (δ, απὰ ἰΐ 8εεπὶβ δεῖς ἴο τοδὰ ΝῈὰ Ὁ 05 (Βα.). --- 

ὍΝ 2] Ὀεϊζες Ὅν πΣ, τὴ Θ᾽ (Ὑ)ὲ.) οἷ, ὕεπ. 2581 1 54πὶ|. 216, --- 18. 15. ὙΠ Ὲ} 

βοῆς Μ55. δπὰ εἀά. ργεῆχ γ. ---- Ὁγ)}52} ἴῃς ἔοτπὶ νὰ μανε τεϑίογεα αῦονε. Οπ 
ἴδε τερειἴοη οὗ ἴῃς δοουβαῖϊνε οἵ. Ὠτ., 7 η:ες 8, ὃ 197. 6. ΟΥ̓ [πε ἐχϑπιρὶεβ 
οἰϊεά, 2 Κι 957 Ξεθπὶβ ἴῃ οῃἱγ ἐχαςῖ ρδτβ]]εὶ. --- 14, νυν. . . Ὁ)Μ3]7 ἴΠε ρμαγίϊοὶ- 

»]65 ἱπάϊςαϊς τῆς ον οἵ εἐνεηῖς --- ΒΥ ννετε “με εονεῖγρ Ἰπηῖο ἴῃς οἷϊν ραῖε 
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64 : ΒΑΜΌΕΙ, 

Πεη ϑάπιιεὶ πιεῖ ἴπεπ. ὌΠ Ἴ2 νν8 σου) οἴ ΓΑ ΠΥ ἐπχεπάεά ἴο ΦΨΠ ἼΓ3 

Ὁγ ΤῊ.» ἀπά {π6 ἐπηθπεδιίοῃ 15 δἀορίοα Ὀγ πιοβῖ τηοάεγμβ, μεΐηρ σοπβτηηθα ὈΥ 

ν.1δ,. ὙὟΠε τερεϊνεὰ ἰεχῖ τᾶῖκεβ πὸ αἰ ηουγ, 85 ἴπῈ νη ]Π]αρὲ ννᾶ5 ργο Δ ὈΪῪ 51|8}} 

διὰ σοπηρᾶοῖ ἀπὰ ἴῃς ἴννο τηθὴ ψγουὰ σοοι τεδοῦ ἴπε σεηῖτε οὗ ἴ. Βαϊΐ 65 ἰϊ 15 
ΠΕΟΕϑϑαΥΥ ἴο γεδὰ αἰϊκε ἴῃ ἴῃς ἵννο νεῦβεϑ ἰΐ βεεπὶβ δείίοτ ἴο τϑϑίοστε Ὑ ἢ ποτα 

ἴπδη ὙΠ ἴῃ ν 18 (ΚΙ.)..-- 16. πϑ21 νι ρ]αρετίεοϊ ἔοτος, Ὀγ., 7 η5ες 8, ὃ 76, 
Οὖς.; ὭὍλν., δγμίαχ, ὃ. 39 ο.--- 160. ἜΡΓΝ 5 ΚᾺ] ΘΟ τεαὰ )Ὲ} ὩΣ ΓΝ κα, 

ψὨΐ ἢ 5 Ἔν ἀ  ΠΕ}Υ οτίρίημδὶ, οἵ, ἔχ. 37 (Ε) 2 Κ. 14:5, Οπ ἴδε πιεαπίηρ οὗ ἴῃς 

γε ΠΡῸ οἵ, ἂπ ἀγίίοϊα Ὁγ Μεῖπεὶϊ, ΖΑ͂ 7 ͵ . ΧΝΤΙ]. Ρ. τ ΗΕ, ---- 17. ΟΝ ἼΦΝ] ἐσρ- 

κεν γἴ τοάσνε 7 βαἱω, ἃ 5ϊγ]αγ ἐχργαβϑίοῃ ἴῃ ν.28 ὅθῃ. 317 74. γ3. ---- 0} (δὲ 

νου ποννῆοτς εἶβα ἢὰ5 ἴῃ τηβαηὶῃρ 10 γωέφ. 1ἴ πιεδηβ ἴο ἀμί τ (ἴῃς Πεαᾶν- 

65) Πιῖ. τ17, ἐο γεσίγαϊν (τι δηϊηα]) 2 Κὶ. 439, “ο ἐἤδεξ (οπεβ ψογά9) [00 42. 

Βαϊ 8.0} ἃ πιεδηΐῃρ 566 Π|8 ἱπαρργορτγίαϊε ἤοῖς, δῃὰ ψγε πιυϑί βυβρεοῖ ἴῃς ἴεχῖ. 

ΚΙ. ΡῬγοροβεβ ὝΦη ου ἴδε ργουπά οἵ ἄρξει (548; κατάρξει 65», οἴ. 14. 932 15. 
32). --- 18. ὈΝο ΔΝ] (Πὰς νοτῦ 18 βεπεγα!}ν ἑουπα νυ κ, το απ]6ε85 Ναπι, 419 
ὈῈ δῃ εχοερίίοῃ, --- πα 115 Ῥγαροβίτοη 5πουϊὰ ῬγοῦδΌΪΥ Ὀς τεβίογεὰ ἢεζε. ---- 

. ὭΙΤΝ] 56 6Π15 ἴο ἱπιρῚγ ἴπαὶ ἴῃς οὐὐεοὶ βουρμῖ ἰ5 ἰπ ἴῃς ἱπηπηεάϊαῖε νἱοϊ ἰζγ, οἵ. 

1 Κ. 1313.--- 19. (ὃ πα5 7 γε ἀξ ἱπβιεδὰ οἵ 7 ανε δᾷδ .5667". ---- ΓΙ3Ν}] ἴῃ 6 ῥτο- 
οεάϊηρ νεγῦ ἰ5 ἴδ ἴῃς βἰπρυΐατ, δἀάγεθθεὰ ἴο ὅδ] δοῃμο, 80 [δὶ ψε 8ῃουϊὰ 

τεϑίοτε ΓΝ. Βεγα. --- 30. Ὁ.5}5} ῆε. ἀπά Βα. οπιῖξ τῆς ατίῖοῖς. Βαΐ δβ ἴῃς 

Ῥίορμεῖ μᾶ5 ἱπ τιϊηὰ ἴῃς ρατίίουϊατ ἴἤγες ἀαγβ ἡ Πΐ ἢ Πᾶνα )υ5ῖ οἸαρβεά, ἔπε 

δγίίοϊε βεοπὶβ ἴῃ ρίαςθ. (Οἱ, ἴ,εν, 252}: 27 «ἀαδί ῥγοάμες α «γοῤ τβεῖον γον ἐλέ 

“ἄγεε γεαγς --τ- ὍΘ ΦΌφΟ το γῇ ογα ννε πιυδὶ ὑπάεγβίαπα ἐλε δάγες γέαγς γοιέ 

συνε ἐμ νεϊμα,, [οσ ἸΏΕΥ ἤᾶνε ποῖ Ὀδεπ ἀεβογ εα, --- 30. 53} 15 οπιτεὰ Ὀοῖῃ 

{πιο Ὀγ (δ. --- ΠἼΞΠ] [ΠῈ ἴννο Ῥοβϑβϑίθ]ς ἐγαπϑβ᾽ αἰίοηϑ τὲ γεργεβεηῖεά ἱπ ἠάς εἶσεῖγε 
οἵ 5γδεὶ (ΑΝ.) δπὰ [4}}] “αἱ! ἐς ἀεεῖγαδίε ἐπὶ Πγαεὶ (ἘΝ.). ΤᾺς Ἰαϊίεν 15 

[ἀνουτεά ὉΥ (5 ἀπὰ δὐἀορίεά Ὀγ ΚΙ., Πτ., ΚΙ.» ἀπᾷ Ὀγ ἴπε ἀπαίορυ οἵ Ηδρ. 27, 

Πέτα, ποννονεσ, νγα που] τεδὰ ἃ ρίαγαὶ (πὰ 850 ροβϑβι ΟΪγ ἤε.θ). ---- 31. 2908} 

οςοδϑίοηδι ἱπβίδῃοεβϑ οσοοὺγ οἵ ἂἃπ ἀποίεηϊ σοπβίγυοϊ ἐπάϊπρ ἴῃ 5 (74. 2032 οἰϊεὰ 

Ὀγ Νς.); βσῃῃ ἃ ἰοτπὶ πιᾶῦ Ὅς τεργεβεηϊοὰ ἴῃ ἴῃς βεςοπὰ "82: Φ (ἰπβίεδά οὗ 

22). “Ὅῇε σοηῃβίτυοιίοη ὙΠ 10 5. βοσηείίπηε8 νυἱγίαδ!νγ ἃ βυρετιϊδίίνα." 

θᾶν., ϑγηήαχ, ὃ. 34, Β. 4. 

22-25. β884}1 5 βαπλι01᾽}8 ρποβί. -- Τα γόον! ἰηΐο ψῃΐ ἢ ΤΠ6Ὺ 
τε Ὀτουρῇϊ 18 ἀρραγεη τ ἃ ἢ4}} Ῥ0}]} ἴοσ [η6 Ἔχρταθβ 56 οἵ Ψου- 

Βῃίρρεῖβ δὲ ἴῃς Βαιηδῇ, ἰῇ {πεὶγ βου ῆςίαὶ ἐεαβῖβ. 8411 δηῃά ἢΪ8 

Βεινδηῖΐ δὲ ρίνθῃ ἴῃς ρἷαοθ οἵ ἤοπουγ αὐ τὴς ἀεαί οὗ {ΔῈ μετ. 

ΤῊΣ 5ἰπηρ] ον οὗὁἨ 3 τηδηΠοΕ 5 ἰ5 ἱπάϊςσαϊεά ὈΥ ἴῃ6 6αὰ4] ἰγεαϊιηθηῖ 
οὗ 841} δῃηά ἢἰβ βοσναηῖ. ὙΤἤογα ΈγῈ Ῥγεβαηΐ δῦοιυξ {Πἰγγ τηθῃ, 

ῬτορΑΌΙν τῇς μεαάβ οὗ (π}} 1165. οὐ ἴμ6 ἐγεεηθη οἵ τῇς νί]αρα. ---- 

23. 9.0] 5 σοπηΐηρς δὰ Ῥδθη δηιὶεἰραῖεα, ἃ5 ᾿νε 586ὲ6. ὈῪ ϑ8η)6}᾽5 

ςοιηπηδηά ἴο ἴῃ τοοῖ : γχέηρ “16 ῥογίίομ τοὐλίελ 7 ραὺε τ “ὅέε, 

εσμεεγρίηρ τυλίελ 7 ταὶ ἐρ Τὴ: «δ. {ὶ ὁ» λεε} ἴῃ Αταθὶα α]5ο ἱξ 

ὰ 



ΙΧ. 22-2ς ός 

ΑΒ ΟἸΙΒΙΟΠΊΑΤΥ ἴο δεῖ αϑίἀθ ἃ οἤοῖσε θογϊοη ἴοσ δη Βοπουϊοά 

δυε5ι." --- 24. [η οὐεάίεηςσα ἴο ἴῃ 6 σοπιηιαηά τῃ6 οοοῖς ἀγμεα δ[6 

ἐφ απὦ τε γμν!}] τὴ6 οἠοίες ρᾶτὶ οὗ [6 βαοτιῆςε, αηὰ ἴπΠ6 οπ8 

5111 ταραγάβα δ8 1ῃ8 ρογίίοῃ οἵ μοηουγ Ὁγ ἴμ6 [6]. ΤῊΘ ταϑῖ 
οἵ τε νεῖβα 18 οὔβουγε ἃπἃ ἀρραγθητν σοττυρί, [{ 84γ5: ελοἀἠ 

«σλαΐ ἐς 76 Ὀαϊ ἴξ ἰ5 αἰπηοϑί σδγίδίη τῃδΐ ἴῃς ριιοδίβ ἢδα ποῖ Ῥερυῃ 
τε πγεαὶ ἀη1}] ϑαπλα 6] ἀρρεασθά. Απά (δε οἴδιιβε : .}9γ ἐζευας ξεῤΥ 

,ρνη “εε το ἐλε ἡἕίἑνις αῤῥοϊηηεαῖ, φαγίπρ, “ι|6 ῥεοῤξ 7 λαῦε εαἰεα! } 

δ πΠοῆβεηβθ. ὙΠ ἀπα τγεϑεῖνε 1 ργοροβα Ὀεΐον δῃ δπιθηάαϊοη 

ΠΟ ρῖναβ ἴΠ6 56η56: “βελοἠέ, “6 γισαί ἐς φεγυεῖ ) Ξαΐ, 2:07 τ 

λλε αῤῥοΐηεα ἤἔνις τὸ ἀαυό τυαϊε 70» “λες 1ο εαΐ τοὐὰ τάς ρμέϑις] 

1 (ἢ 5, οΥ βϑοιπδιῃίηρ {Κα ᾿ἴ, γοσε ἴῃς οτὶρίπαὶ τεαάϊηρ, νὰ 866 ἴπαῖ 

ϑαγθεὶ Πδα αἰϊτεοῖεα 16 ν]]αροῖβ ἴο νναῖς ἴογ 5 σοτηίηρ, ΨὨϊοἢ 

ννὰ5 οὗ σουγβα ροἰ ἴδ 16 85 ἴο 5. σααβί. --- 25. Αἴοσ τπῈ ἔδαβε, δέεν 
εαηης γον! ἐς δανιαὰ τ 1{6 εἰΐν, «πα ἔιον τῤγεέαά α ὀεά )ογ δα 

σπ “6 γοο, για ἀφ αν ἀοευ"} τῃ6 ταχὶ οἵ ἴΠ6 ἰαβδὲ οἰδιιβε 38) ἰ5 θα 
αἶβο αηϊῃ τε] σ᾽ ]Ὲ (ἴη 115 σοπίοθχί), δηα πιιϑὲ ὈῈ οοττεοϊεα Ὀγ 6. 
Εογ 5ἰεερίησ οἡ ἴπε τοοῦ, γε ἢᾶνβα ἀρυπάδηϊ Ἔχαιηρ] 65 ἴῃ τροάδγῃ 

Οπεηῖαὶ 1, του ἢ πὸ οἴμον ΟἹα Ταβίδιηθηις Ἐχαπρὶα ἢᾶ5 οοιηδ 

ἀπάεσ τὴν οὐβεγναϊίοη. Τῆδ νογβε- αἰνἰβϑίοη 5ῃου]ά ἱπουάε ἴμ6 ἤτγϑι 
ψοτὰ οὐ 186 [Ο]]οννίηρς νϑῦβθ Ψ} ἢ [Ὠ]8. 

22. πΓ5ΦῸ] [μ6 Ἀοφὸ ἰβ ἃ σμδιηθετγ ἰπ ἃ ραΐαςο, [ἐτ. 3613, οὐ ἴῃ ἴῃς τεπιρῖς, 
7εῖ. 3524; οπὲ νψὰβ αἰδο ἰπ υ86ὲ δ ΘἈΠΟΩ δοοοτάϊηρ ἴο 1 ὅ58π|.. 118 (ὅ. --- 
Ὁ ΝΙΡΠ] δήοσε ἐγιυϊρεῖ, {η6 φεεσσές. -ττ- ὍΝ 85923] ὡσεὶ ἑβδομήκοντα ὦ. Τῇε ἰατροῦ 

πυμδεγ ἴ5 [Π6 685 {1 ὶγῪ ἴο δὲ οτἱρίπαὶ, --- 28. π295]} οἵ, 818..-- 7551 14.-- 
ὙΔΛΟΝ ἍΦΝ] 85 ἴῃ ν."]], --- 94. πλῦ»η] ἴῃς ἱπίεπεῖοπ 18 ἴο τεδά ἐπ6 ρτεροβιτίοῃ 

ὧν 1} ἴδε ἀτιίοϊε ἀηα Ῥγοποιηῖπαὶ βυβηχ. ΝῸ οἵπεῖ ἱἰπβίδμος οὗ βιιοἢ ἃ οοπ- 

δἰγαοιίοη μ45 Ὀεεπ ροϊπιεα οὐ (Π τ., Διοίε5) ; ἀπὰ {πὲ σοπϑίγασζίοι νεῖς δί]ονγ- 

4016, ἴ ψου]ὰ ποῖ Ὀὲ ἀρρτγοργίαϊε μογα, ἔοσ ΊΨὦ ἰ8, οὔ σουγβα, δῴάς ἐκρ' τοῦτ 

με ερὰ προς {. ὍὩς 5!ρθϊ ομδηρε ἰπῖο ποῦν 5εοπη5 ἤτθὶ ἴο ἴᾶνε ὕδθῃ 

Ῥιοροβεά Ὀγ Οείρει, ζύγεολγ, Ρ. 380, ἃπὰ ἢα8 Ἄνευ βίην ἴο σοπιπιαπὰ ἰξ. 

ΤΗΣ τεδήϊηρ ἰδ ἀρραγεπεν βυβρεοίε Ὦγ {πε Ταϊπιιά, ἔοσ ἴῃς Οδιπᾶγα 85Κ8 

(Αροΐα Ζαγα, 253): ΜΥ̓μαϊ ννᾶ8 ἴὰ τῃδΐ ννᾶ8 ὑρὸπ ἴπε Ἰἰερὴ ἴο ψῃῖο ΒΑΡ ὶ 

7υμαπαπ δηβυνοῦβ, “2 τας {{4ε ἐξρ ἀπά τε γιραβι ΟΥμοῖ ραββαρ68 ἔτοτη Ταϊπιυὰ 

δηὰ Μίιάγαβῃ ἄγε οἰϊεά ὉγῪ Ὅτ. ὙὍΠε ρδγαἝεῖ ἴθ της συβίοπι οὗ [Πα [εἰ ἸΔΐπ οὗ 
ἴον αν ἰδ ποιϊςεὰ ὉγΥ Νεβῖῖε, 27αγρίναδίοι αὶ λ7αίεγ ἰδ, Ρ. 13. 1 πῦδνα 

νγὰ5 ἴῃε οτρίπαὶ τεϑάϊηρ, 85 δοεσερίε Ὀγ ΝΥ͂ς., Βα., Ότ., Βγονγῃ (1 οχιςοπ), γα 

οδῃ 866 ἃ γεάβοῃ ἔογ {πε τηυμ]αϊίοη οἵ ἴῃς τινοτά, ἴον ἴτε ποῦν νγὰβ ἴο ΡῈ δυγτηεὰ 

4 ε]η., δζήσξεμ, 111. Ρ. 114. 
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ρου [δε α]ίατ, Τῆς εὐϊῖοτβ βῃρροβεά ἴξ ἱπῃροββίδ]ςε ἔος ϑαπιιεὶ ἴο ὃς ἱρποτγδηΐ 

οἵ 115. “ Μοβαὶς ογάϊπαποαε. ΚΙ]. ργοροβεβ "525, ΜὨΪοἢ ϑεεηβ ἴο ἢᾶνε πῸ 

ΒΌΡΕΥ ΟΣ ἴο ἴπΠε τεδάϊηρ )υϑὶ σοηβίἀεγεά, Τῆς ἀἰβῆου ν οὗ ἴμε τεϑὶ οὗ ἴῃς 

νεῖβε ἰ5 δά πε τεἀ. ΤῊς ρβορῖὶς ἀο ποῖ ογάϊ παγὶϊν εαΐ ἀη}} ϑδιηιεὶ σοπλε8, πιο ἢ 

1655 ψνουϊὰ {πεν ργοσεεὰὶ νἱϊπουῖ Ὠἰπη με π με Βαὰ πιδάς ργερδγδαίίοῃβ ἴοῦ ἃ 

Βιεβῖ; ὍΝ 2). τὨετγείοτε οδπποῖ δὲ τίρῃϊ. ---- ΣΝ ὈγΥ᾽ ἼΟΝὉ] 5εεπὶβ δβοϊαϊεὶν 
ἀπί πίε} Πρ! 0]6 ἴπ ἴἢῈ σοπίεχῖ, ΕῸΣ ᾿ΠΝᾺΡ ... πλοῦ 2 6 ρῖνεβ ὅτι εἰς μαρτύριον 

τέθειταί σοι παρὰ τοὺς ἄλλους " ἀπόκινζε (651. Πα8 παρατέθεικά σοι παρὰ τοῦ 

λαοῦ). ΤῊΪ5 ἰ5 Ὀεϊϊεγ ἴπᾶη 35, Ὀυϊ, Ἃ5 ροϊπίεὰ οὐ Ὁγ Ὦτ., γν, ψΒίοῃ ψνα 

8Που α ἀββιπὶε 85 ἴπε οτὶρίπαὶ οἵ ἀποκνίξε (50 Ετνν. ἀπὰ ΧΥε.), 15. ποῖ υβϑεὰ ἴῃ 
ὈΙΌ] ΑΙ] Ηερτεν ἴῃ ἴῃς 5εηβε οἵ ἰακίηρ ἰοοᾶ; δπὰ αδϊεν. 540] μδβ εξ ἐχῃογίβα 

ἴο εἴ, ἴξ ἰ Ξαρεγῆμπουϑ ἴο δαὰ μιὰ 2οὅ. ΤῊΣ σοπ)εοΐατεβ οὗ ἴῃς σοπιπιεπίαϊοτβ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ (4}} ἔογ αἰϊεπιίοη, ἐχοερῖ {Παὶ οἵ Βα., ψῆο τεβίοτεβ δἱ (πε επὰ " Υοφ 

ὈΝ ΡΟ Ὁ» ὅν 5, Μοτῖὰα ταάϊοαὶ ἰγεαϊμηεηϊ θεεπὶβ ἴο ὍῈ ποοοββᾶσυ. νμαὶ ψε 

ἐχρεοῖ ἰ5 ἃ ρο] τε ἰηνίταϊίοῃ ἴο 540] 85 ἴπε συιεβὶ οἵ Βοποὺγ ἴο Ὀερὶπ ἴῃ ε πιεαὶ, 

Ὀέεσαυβα ἴῃς ραοβίβ νεγε νναϊ πρὶ Πὶ5 ἰεδά. ΕἸγβῖ, (ἤθη, δ βεδθπ)β ΠΘΟΟΘΒΑΓΥ ἴο 

τεδὰ ἽΝ ΦΩ ἴοσ Ἄν φ)η, Ἔν θεῖπρ' ἤέβῃ ργεραγεά ἔοσ ἴῃε ἴ40]6, ἔχ. 2110 Ῥ5. γ820, 
ϑδπιιεὶ βαγβ: βελοία' {4ε νιδϑαΐ ἐς τοί δοίογε ἠάδε, ἃ8 γτὰ βῃουϊὰ βαν, “6 σιφαὶ ἐς 

σεγυεώ. ον Ἴ  ῸΦ 1 που βυθβιτυϊς 15 Ὁσπν, τος ἄσῦε τυαϊέεα 70, “ἀεε, ἴῃ 

ΨὨΪΟὮ οᾶ56 πΡ ψουἹά θὲ ἴῃς {τἰπιὸ ἴο ψῃϊ ἢ ϑϑπιμεὶ ἀπά ἴῃς οἴπεν ρυεβϑὶβ ῃδὰ 

δρτεβ ἴο νναὶϊ ἕο ἴῃς ἐχρεοϊβα βίγδηρευ. --- Ὁ Ὁ ὍΝ 1 δάορὶ ἔτοπι Βυ. ἴῃ 

Ρίαςς οἵ ἴῃς υβεῖεβθ "ΝΡ Ὁγπ ΝΟ, τ 36. ἸΌΣΦῸ τ Ὁ» ΟἸΝΦ ΟΡ 2] ἰ8 
εν! ἐπεγ ουἱ οἵ 1 ϊπῖ, ἔογ {Π6γ Τετίδί γ ἀϊά ποῖ τἶβε ἰπ [ῃς πιογῃΐηρ ὑπῈ}] δίϊες 

ϑανιοί εαἰεα ϑαμέ, ννὨς ἢ ἰο]ον8; καὶ διέστρωσαν τῷ Σαοὺλ ἐπὶ τῷ δώματι 

καὶ ἐκοιμήθη (ὃ ενϊἀεπιν τεργεβεπῖθ 309} 2)5 Ὁ» ὈἸΝΦῸ τϑνν, ΤῈΣ ἰεχῖ ἰβ 
σοτγεαςῖεα δοοογαϊηρὶγ ὈΥ τεσεηΐ ἐχροβίϊογβ ἔγοτῃ ϑΘοῃ ευβπες ἄοννῃ. Καὶ! δοπα 

Βδγάθῃβ ἢΐ5 πεαζί. 

ΙΧ. 20-Χ. 8. 54}1 ἰβ δποϊηΐθὰ ὈΥ ϑδπιπεὶ. --- ΗΘ 4]5ο γεοεῖνεϑ 
555 σομῇτγπηδίοτυ οὐ ἴῃε ρτορῃδίϊο σογημηϊβϑίοη, δηα 15. δῃηοουτγ- 
δρεά, Αἴζεσ Π6 βίβῃβ 5}4}} ἤᾶνε Ὀεδη (]Η]] ε΄, το δοὶ δοοοσγάϊηρ ἴο 

μἷ5 οὐῇ ἡπαάριηθηῖ. Α7 2712 γίσίηρ 97 τὼς ἡατοη ϑαρεμοί ἐα δα 10 

ϑαμὶ οη {{ε γοο ἴον ἴῃ {πὶ οὐ ἄδγ οἴ, ξεη. 19}" 4325 5 705. 6), 
Τῆδ οτὶρί αὶ [εχ ϑ6θπη8 ἴο ᾶνε δά εά οἠἱῃ: χλ ζῴφν τυεπὶ ομΐ 

ἡπίο {Δὲ εἰγοϑξ) 411 ἴὕγεε ἱορεῖθει, 85 15 εν ἀθηΐ ἴτοτῃ ἴῃμε πεχῖ 

νεῖβα. - - 297. Ζἅδεν τοῖγε ροίησ ἰρτοη ἐμ 1ἦ6 σήρε 97 1206 εἰδ' εὐλφη 

δαριμο σαΐα ] τἰῃῈ σοηβίγιοιίοη 8 βἰ π}]ὰγ ἴο ν., δαν τ 26 ἐαά 
ἠλαί ἢφ βαες οι} ἴῃς δήαϊτίοη οἵ 38Η: αηα ἀφ ῥαςοσαῖ ση Ὀταακβ ἴῃ 6 
ςοηποχίοῃ, δπα πλισὶ Ῥ6 δχϑοϊπάθά. “ν2 τῴάοι οἱαπά ἦδγε “πα 7 

"πᾶν ἐὰ “σό Τἦε τυογαΐ φΓ σοι] νοΐ ἴοσ ἴπ6 Ῥγεβθηΐ σΟῃΠΕΓῃ5 

54] ἰός. --- Χ. 1. ΖᾺΣ υἱαὶ οὗ οἱἑ ἴα ἀδβοτ θεά Ὀγ ἴ86 βαπια ψοτά 
ψΠἸΟἢ ἰ5 υ5εὰ ἴῃ ἴπε ἀδβοσίριίοη οὗ δῃοῖθου μτορμεῖ 5 ἀποἰϊητίηρ οὗ 
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ἃ Κίπρ, 2 Κ. οὐ. “κά 2οωγε 12 μῤονι ἀΐς ἀεαα } ἴῃ6 δεῖ οὗ ἀποίηϊ- 
ἴηρ σου! ποῖ θῈ πιογα οἰθαυὶν ἀθβοσιρεα. “πώ ἀίςσεά ἀΐνι δῇ Ἂνὶ- 
ἄδπος οὗ ρΡεγβοπαὶ δῆβοϊοῃ, ἴοσ Κίβϑίηρ ἰ5 πον θεῖα δ δοῖ δβχρσθββ- 

ἷνε οὗἉ ἐεδίν ἴο ἃ Κίηρ ; {πε Κιβδίῃρ οὐ δὴ ἰάοὶ τ Κ. 1το δ Ηοβ. 137 
οδη ΠΑΓάΪγ Ὅς ο4]16α ράγα οὶ. Α ρατὶ οὗ ϑαγλιθ]᾽5 νοσάβ ἤανα (4]]|6 ἢ 

ουἱ οὗ 3Η, ἀῃὰ ἴῃς ψΠο]ε τησϑὶ θὲ τεβίοσεα ἃ5 [ο]ονβ: “724: ποί 
γαλευεὰ αποϊμήεα τ1ἢε6 ας ῥτίμες συεν ἀξ ϑεοῥίς 7εγαο 7) 454 ἑλομ 

σλαδ γεῖρη συν 1 ῥεοῤίξ οΥ γαλισεὰ από τὐαί σαῦό ἠλφνη ὕγοσι ἀξ 

λαμαῖ 97 ἡλιεὶγ ἐηερηθς γομηαῖ αόο. Αα “ηἷς «ἡαἢ δὲ 26 οἰρη 

“πα! γαλτυεὴ λας αποίρίδα ἠάέε συέρ ἀΐ ἠφγίασε ας φγίμες] ἴὰ ἰβ 

Ροβ5:0 16 (ῃαξ [Πδοϊορίοαὶ ῥγα)υάϊος 45 δὰ βοπιείῃϊηρ ἴο 4ο ψ πῃ 

της πλυτ]διίοη οἵ τῃε τεχῖ, ἕογ, ἴο τῇς ἰαΐεσ νίενν, 584] ἀϊὰ ποῖ δεῖ- 

04}}γ 5ᾶνα Ιϑγδδὶ ἔγοτλ {Παῖγ ΘΠΘΙΏ 65. --- 3. Α5 54] ἢδ5 ηο0 γϑάβοῃ 

ίογ ἀεϊαγίηρ Ἰοηρεσ, γγὰ ΠΊΔΥ 5 ρροβα ἴπαϊ ἴΠ6 5]ρῃ5 ψνῃϊοἢ (Ο]]ονν 

οσοὺΓ οἡ ἴΠ6 τοδα ἔγοτῃ Βδτηδὶ ἴὸ αἱρααὶϊ (84ι}᾽5 μοι6). [Πηΐοτ- 

ἰυηαῖοῖγ 6 ἅτε ποῖ ἃ} ]6 ἴο ἰάἀδθητν οἰἴπογ δηλδῃ οὐ ἴῃ 6 οἴ ογ 
Ροϊηῖβ πηδπιοηθά, οχοθρὶ Βεῖμεὶ. ἤγάεη ἡάσιε ροεεί 7γομι η6 ο- αν 

τάομ «ἡαδί νιεεί πο γιδ αὐ τἠς ἑονιό οὗ Κασλεὶ ἵμπ “16 δομραανν οὗ 

δεημγανη}] τῃῇ6 Ὀουηάδτγγυ Πέτα τηθητὶοηθα πιαδὲ θῈ τῆς Ὀουπάδτγ 

Ὀεῖνθθη Ερἢγαὶϊπὶ δηᾶ Βεη)αηλίη, ἴοσγ ἴῃς ἀϊδίγίος οἵ Ζαρῇ νγὰ5 ἴῃ 
Ερθγαῖπμ. [1 8 ἱπηροβϑί]6 τῃδγείογε ἴο ἰάἀεητν τἢ6 Ζο»νι οὗ 

αρλεὶ Ὦδτα τηδητὶοηθα νυν ἱἢ τῃ6 γα! οηΔ] οἰἴ6 δου οὐ [6πὶ- 

βαίθη. Α8 Τεγεπιίδἢῃ ἤθατβ ἀσελεί τὐφεῤίηρ 707 ἀθγ εὐϊάγεη ἴῃ 

Ἀδπιὰῇ (31.2), δηὰ 85 Πεὺ σμ!άτθὴ ἅτε βαρ απ Βεηϊατηΐη, τὰ 

Πδίμγα! γ ΒΌΡΡΟΒα ΠΟΙ ἴοπ ἰοσαῖοά ἴῃ ἴῃ6 Ὀουπάδτγυ οὗ {πεὶγ 

τεβρεοῖίνα τουτί ουῖθ5. ΤῸ πλᾶκα 54 ηγ16}᾽5 μοι ἴῃ [πάδἢ ἴῃ ογάδσ 

ἴο Ὀτίηρ 54] ποῖ ὈΥ (ἢ 6 ἰγδαϊτίοηδὶ Του 5 ἴο νἱοαῖθ 411 ἴῃ 8 

ΡΙΟ Δ ὈΙ]Π|65. ὙΤῊδ ποχὶ ψοτγά ἰ5. τη] [6 Πρ} 0] 6. ὙΠῈ τηθη ψουϊὰ 
(611 μία - Ζὰν μα τλερ λας αἰἱδηεσεσαὶ 1ὁ6 για ΟΣ 1.6 ἀδεές σπα ἐς 

ἀηχίομς 70» γομ, ταγίηρ: λα! τλαΐῥ 7 ὧο 70» μιν σοη 7] τε 5ἴδίε 

οὗ τηϊηρβ. δηιοὶραϊεα Ὁγ ϑαυ], οὗ, --- 38. ΓΠε βεοοηά εἰρη: ζΖάομ 

“ἠαί ρας: οπ Ἰδέπες απα ἐοηι το 16 Οαξ οΥΓ 7 ογ] Ξῃρροβεά ὈΥῪ 

Β0ΠῚ6 ἴο Ὀ6 ἰάδητοαὶ ἢ τμ6 ἴτας οὐ Ποδογαῆ, Ὀεῖνθθη Βδιηδῆ 

δὰ Βειμεὶ, 14. 4. ὙΤηΐβ οαη Παγαϊν 6 οΑ]]εἀ ργο Ὁ] 6. Τῇα 

δτανε οὗ Ὠεροσαῃ (Κοῦθοσδ᾽ 5 156) 15 αἰϑὸ ρᾳαΐ ἴῃ [ἢ 5 τερίοῃ ὈΥ͂ 
Οεη. 35 ἀπά δϑϑοοίδιθα ψῖτἢ ἰ{ 15 ἀη οδκ --- τῇς Οδκ οἵ νγεερίηρ. 

Ιπ τὲ παῦεγ οἵ ϑδογοα γε Μῃϊοἢ οὔσας δρουηάθα ἴῃ (6 

ΠΟΙΠΐΤΥ, ἴπεγα 15 ὯῸ πεβά ἴο πιεῖρε ἴῃ 656 ἴῆγες ἰηΐο οπθ. Τῆς 
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ἴῆγες πηθῃ ἢς 5ῃμου14 τηεοῖ ρυΐμρ μῇ Ἰο Οσοά αὐ Βείλεῖ, τὰς δποίθηὶ 

ΒαῃοίθατΥ, που ὰ μᾶνα {Πεὶγ οἢετγίηρβ ἢ ἴΠπδηλ : σλό Κα» 7Γ 
“ἀγές ιν, οης ἐαγγγίηρ τάγέες ὀσαεζεῖς οὐ ὀγεα } τὴς τεδάϊηρ' ἰβ οοη- 

Ἰεοΐαγα!, θαθεά οα τῃ6 ρδυςὶν οὗ ἴῃ δέγες αυές ἴῃ 36. ὙνεηιΥ 

Ἰοᾶνεβ ἅτε δαϑν σδιγίεὰ ὉΥ ἃ τίᾶῃ, 2 Κα. 42, δῃὰ ψουἹά θὲ πὸ 

τῆοτα ἔπ ἴΠ6 εαιίναϊεηῖ οὗἩ τὴς σζίμ ο7 τυίησ Ὀοτὴθ ὈΥ ἴῃς ἰὨϊγὰ 

πιθοῦ οὗ ἴπ6 ρασγίγ. --- 4. ΤῊΣ πιεη 5ῃουϊὰ Ὀὲ 50 ἱπιργεϑϑε ὈῪ 
840} 5 Ὀδατίηρ {παῖ {παν ψου]ὰ σσίμε Ὠΐτη δηὰ ρσῖνε τι ᾿υο ἰραῦές, 

Δῃ εαγηθοῖ οὗ ἴδε ὀαεζελέεσα ἴο Ὀὲ ραϊά ἰαῖεγ ἴο ἴῃς κΚίηρ. --- 

δ. Τῆς τῃϊτά 5ἰρῃ : Α)Μιμεγεναγας ἕλοι σλαΐ ἐονιδ 1 Οἴδεαλ 97 Οο47] 

ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ τ[ῃ6 [}} ἢαπὶῈ οὗ 540} 5 Ποπῆβ, ἔου ἢ6 ροεβ ἀἴγθοιν ἴο 
Βὶβ ἤουβε δέϊζοσ πηθεῖηρ ψἢ [Π6 Ρργορῃεῖβ. ἔλεγε ἐς “δε Κερίάφη 

4 “16 μι πες] ενι θην ἴλ6 βάταα τηεηςοηεα ἴῃ 135, ἰβουρῇ 
της Ιοσαίίοη {Πέτα ρίνεη ἰ5 σαρΡὰ, ““πμπ|Ω4] 17 λα δὲ αὐ 2)» σοι η 

λίλεν σι τἀαίῥ γιεοΐ α ὀαπά φΓ ῥδγοῤλείς ἐογηΐηρ ἄοτυη γγονι 106 

Βαρνιαὰλ εἶ α δ γε αμπαὶ ἑαπιὀομγῖπε ἀπά ἥμίς απά αν δεογέ 

Τάσνι τυλίλε δεν ἐηραρέ ἐπ ῥγοῤλεεγίηρ] ἰἴ πηυβὲ θ6 εν ἀθηὶ Παἴ 

δᾶνθ ἤεῖξ ἃ σοπίρϑην οἵ ἀεγνβῆθβ εηραρεά ἰη {Πεὶγ τε] !ρίουβ Ἔχοῖ- 

αἶ565. ΤῊΘ δπιμυβίαϑιϊς παίατε οὐἩ τῃ656 ἜἼχϑγοίβεβ 15 ενϊἀθηΐ ἔγοστῃ 
τῇς Ἰαΐεῖ πατγαῖϊνα δά ἤοπὶ ἴῃς ῥδγα! οὶ δοοουπί, 10᾽5 3. --- 
6. 4πώ4 με δῤιίγὲξ οὐ γαλευεὰ το γωδὰ ὠῤοη ἐλεε] τῇς βᾶπιθ νετὺ 
ἰ5 υϑεά το ἀεβοσίδε ἴῃ δητἢυιβίαϑτι νυ ΙΟἢ βεἰζεα {116 θαυ] εγ ΠΈγοα5 
οὔ Ιϑβγδεὶ, 714. 145, εἴο. “4π4 τάοιε τλαΐξ Ξγοῤ΄σεγ το ἕλει ἀπά ἐξ 
ἐμγηδα ἱπίο αποίλδν μια} 1ἰὰ ἰβ νου τετηαγκίηρ παῖ ἴῃ τε Ἰαΐοτ 
δοσουηΐ, τα᾽δ, [ῃ6 ΘΡίτις σοπμ65 85 ἃ γϑϑυϊῖ οὗ (ῃς δποίητίηρ. ΤΗΣ 

νεῖ υϑεα ἴο ἀεβοσίδε (6 ἰγδηβίογτηδιίοῃ εἤεοϊεα ἴῃ 540] 5 1Π6 
βδτὴς ουπὰ ἴῃ Εχ. γ}} (Ε), ψῇεσγε ἴδε τοά 15 οσῃδηρεά ἰηΐο ἃ 56ΐ- 
Ρεηΐ δηὰ Ἐχ. γ}7. 5 (Ε), γῆεγε (86 ψαίειβ ᾶἃγαὲ ἴυσγηθα ἰηΐο δ]οοά. 
-Ἴ. Τῆς σομληρ ἴο ρᾶ55 οὗ [Π6 5ἰρῃβ Ν}}} 7051} 540] ἴῃ ἀοϊπρ' 
τυλαίευεν 1ἀς οεεασίονι αδραηας οἴ, 74. οὗϑ ---- ἴοτ ἢ6 Ψ}}] Ὅς βυτε οὗ 

1ῃ6 ἀϊνίπε Βεῖρ. --- 8. ΤῊδ νεῖβα ἰδ 8ὴ ενϊ ἀδηΐ ἰηϊεγροϊδείοη ἰπῖο 

16 δα] δὶ ἡαγγαῖῖνα, Ὀὰϊ ποῖ ΠΘοαββαγν ἰαῖθ. [{ σοτηπηδηάϑ 548] 

ἴο δο ἄονψῃ ἴο Οἰ]ρ4] ἀπά ἴο νναῖϊξ ἴῃθσθ ϑβθνθὴ ἀδγϑβ ἴοσ ϑϑπηαεὶ. 

260. 10.5Φ}] 15. ἃ σοττυρίίοῃ οὗ 329»), οτ᾽ σί παν ἴπε σοποϊυβίοη οἵ ἴῃς ῥγε- 

οεαϊπρ νεζβα. --- Γ15}2} βοπιαὲ οορίεβ πᾶνε ΓὉ}2 (Οἰπ50.). --- 25] Ογδ ἰβ 
ἀουθι]εβ8 σοστεοῖ. --- Ὁπ)Ψ} ἰδοκίηρ ἴῃ ΟΦ, ἰ5 βυρεγβυουβ. ῬτοῦδΌΪΥ ἴῃς οτἱρὶ- 

τδὶ τεχὶ νὰ πὐτμουΐ εχρ]ἰοῖξ ϑαθήεοῖ (Βι.. οπιὶῖβ ὈΝΛΟΦῪ Ν γὴν [Ο] ον πρ ΝΥ ς.). 
ὙῈῈ ἰ8 ὑιβαΐενεν ἰ8 ουϊϑἰἀς ἴμε ἤουβε. --- 37. 2}. φῖνεβ ἴῃ ρυγροβςε οὗ ἴδε 



Χ. 3.8 ό6ο 

οοΙητηδηά. --- 2}»}] ἰ5 φυρετῆυουβ δηὰ ἰ5 Ἰδοκίηρ ἴῃ (9542. ---- θ0}92] ἷξ βεοτις τη- 
ΠΟΟΕΒΘΔΤΥ͂ ἴο ἴε}] Ὠΐπι ἴο βίαπα “ἐς ὑδῆν γεΐμερς, ΜΠ ετεαδ ἴῃ οοπίτεδὶ ἴο ἴῃ 6 2α::- 
ἑηρ ον; οἵ ἴῃς 5βεγνδηῖ ἰξ ψουϊὰ Ὀς παίωγα! ἴο τεἰϊ Ηἰπὶ ἴο βίαπὰ 42γ.. ς 5ῃου!ά 
ΡΓΟΡΔΌΪΥ εππεπὰ ἴὸ Ὁ ψἱ} ΚΙ. --- ΣΧ, 1, Εοτ Ἰεϊββδίηρ ἴῃς Κίηρ, σεῃ, 4190 
δηὰ Ρβ. 212 τοΐρῃϊ θὲ οἰϊς, Ῥυΐ ἴῃς ἴεχὲ ἵπ θοΓῃ 15 βυβρίοίοιυϑ. ---- ἼΠΦΌΤ» μὉ5] 
[δε σοπϑίγιοιίοῃ ἰδ Δρραγθητν βπιοοῖῃ. Βυΐ 85 ἰῃ ἴῃς πεχί νεῦβε ϑαιηιεὶ ρος 

οἱ ἴο ρῖνε ἴδε βίρηβ νοι ἀγα ἴο σοτηα ἴο ρΡ4885, ᾿ξ 8 ενϊἀεπὶ [Παὶ βοπιει δίῃ 8 

ταϊβοίηρ. (ὦ ἰπβετὶβ δίϊετ κὔπ ἴῃ βεπΐεπος ρίνεπ αθονς, δπὰ 115 ἰβ αἀορίεὰ δ5 
οτβίπαὶ Ὁγ ΤῊ.., ΝΥ ε.,ὄ ΚΙ., Πγ., Βυ., ΚΙ,, ἀπ ὰ ΟἸηβθ. (τηατρῖπ). [1 μα5 ἀγορρεὰ 

ουἵ ΟΥ ΒοῃμῃεοίεἸειίοῃ, --α ἸΓ5Π)] οἵ, 2619. 2 5. 1416 218 7ετ, 161}8͵ ---3. γε 
Βανε δϑϑδυπιεὰ ἴῃδιὶ ϑαπηυεὶς Ποπὶε ννὰς αἱ Κδιηδῇ, [Ὠουρὰ [815 ἀοσυμηεηῖ πο- 

ὙΒεΓΕ 50 αϑῆγπιβ. 1{ τς δϑβϑυτηρίίοη Ὀὲ σοτγεςῖ, Βδιηδῇῃ οδπ Πατγάϊγ θὲ Ἰάεηιί- 

βεὰ νὰ ΖΦ γ- Ααηε, ΝΜ ὨΪΟἢ 15. ΟἹΪΥ ἴἤγεα πλ1 168 ὐναῪ ἵἴτοῃ Οἴθεαῃ. ΟΑϑι ἢ 

ϑυρβεδ δε: Αἴπια ὁπ ἴἢ6 νεβίεση εἄρε οἵ Μι. Ερῃτγαῖπι, ψ ῃς Ἐν. (6 Κ1Π8. 

11. Ρ. 31, Εν Τι. 1Π.. Ρ.. 21) ρΡυῖϑ ἴ'ξ αἱ δ'αρε Αἠαλ, ἀθουϊ ἴθπ πλῖ]ε5. που οὗ 
7ετυβαίετα, Τῇα τγδάϊτοπ ν ΒΊο ἢ Ρυϊ5. ἘδΟἢεἾ᾽ 5 τότ πδᾶγ Βει ἢ] ε ἢ επὶ 5665 
ἴο ροὸ Ῥδοκ ἴο σεῃ. 359 (Ε) 487 (1), Ῥυϊ πιιϑὶ θὲ Ἰαΐετ (μη Τεγειηΐδῃ, ἃ5 

ϑῆοννῃ δῦονε. Τῆς ρτεϑβεηῖ ἰεχὶ οἵ Οεπεβὶβ 8εεπ|5 ἴο Ὀε ἱπϊετροϊαϊεὰ ἱπ ἴῃ 686 
ἔνο ρᾷβ5ΆρΈ8. --- ΠΣ Χ2} ἰ8. ἱηϊεπάεὰ ἴο οσοπίαϊη ἴμε παπὶς οἵ ἃ ρἶδοε --- ἐγ 

Ζείξαεά. Βυϊῖ (ες ἀεβηιτίοη 8 αἰγεδάν ργεοῖδε σπουσῃ. Τῆς πᾶιῃς οὗ {πε 

Ρίδος ἔτοπι νν»Ὠϊ ἢ [Ππ6 πηθη ἡνετε σοτηϊηρ οι] ὰ Ὀς ἀρρτορτίαῖς, ἴῃ ΜΠ ΐο ἢ οᾶ8ς 
72 ον Ζείαλ, ἴῃ ὈυτΑὶ ρος οὐ Κιβὴ ἴῃ ἃ Ἰδίεγ ραββᾶρε 2 5. 2113, ταϊρῃξ Ὡς 

οοπ)εοῖατεα, (5 Πα5 ἃ οοπίυδεά νατίοῖγ οὗ τεδάϊηρβ, οὴς οἵ ἴπεπὶ ῥοβϑβιΙΥ͂ 

Βοΐπρ Ὀδοὶκς ἴο πον, δσαβένηρ,  ΐοῃ ἰ5 δἀοριεὰ ὈΥ Ἐν, ἐπ ργοστον Εἰ, δῃ- 

οἴπεν ((5 0) 8εεῖβ ἴο τερτοάυες Ὀνλπν »πδγέα ἐς Ἔ,. ---- γΜ}} 5ῃου]ὰ ῥγοῦθδΌ  Ὀς 

Ῥοϊηϊεὰ 88 ἴπ6 ραγιἰοἰρ]ς (Βι.). --- δ. Γι" π}} τῆς νεῖ ἰ5 υϑεὰ οὗ ἴῃς ααυϊοὶς 

πιοϊΐοη οὗ ἴπ8 νυ ἰτι νῖπα, Η 40, 111, ὁπος ΘρΡργεηι οὐἩ ἐγαμερνεσείη ἴῃς σοπι- 

τοδηαπιεηῖ, 15. 2456. [ ἠοεβ ποῖ 85εεπὶ Ὄβρεοία! νυ ἀρρτορτίαϊε ἤετγε, ἱμεγείοτα, 

δηά ἴῃε ἴεχὶ πΠΔΥ ποῖ ὃς βουπάή. --- Ἴ2Γ 1.5 Ν7] [86 οοπ͵δοίατε ΨὨϊο; ἰάΘητὶ- 
βε5 115 ἢ τῆς ῥα ογ εδογαλ 15 ἀὰε ἴο Εν. (ΟΥ̓, 111. Ρ. 31, Ε᾿ Τε. Π]. 
Ῥ. 21). ---ο ΠΥ29] ἴοτ τεᾶβοῃϑβ ρίνεῃ ἅρονς, [πε οοπ)εοίατε οὗ ΚΙ]. "2752 15. ρίαυ- 

δἰ] 6 ἀπά αἀορίεά ὈΥ Βα., Ὀυΐ .Ὁ9 βεϑῖὴδβ τῆοτε ᾿ἰΚεὶγ, οἴ, οἿ, --τ 4. Ὀγί γΦ] 
δύο ἀπαρχὰς ἄρτων (ὃ εν! ΔΘ} μὰ νἼ122, ργορδ νυ ἃ οοτγυρ[ίοη οὗ ἂπ οτρὶ παὶ 

ΓΥΊ29.--- δ, ὉΝ} ἰουπά ἱπ τῇς ουστεηῖ βἀὐϊείοῃβ ἰς Ἰδοκὶπρ ἰπ αἰπιοβὲ 41} Μ55. 
(Ρθε Κοββὶ) δηὰ οὐ τε ὈΥ ΟἸΏ5Ό. ---- )2.}}] ψε δῃουἹὰ γεδὰ 20) ν τ ΘΟΊΨ. 

Τῆς νογὰ πιεᾶῃβ (1) (7 οὔεξγ οὐ 2γεέψεεί, (2) α φαγγίφορ οἵ 5ο]άϊετβ; (3) ὦ 

2“|αν. ΑΒ Ἰοπδίμϑη σρεοέφ ἴῃ 8 οῃβ ἴπ αεϑίίοη ἰξ ββεπιβ τηοϑὲ ᾿ἰ κεν ἴο μᾶνὲ 
θεεπ ἃ 5ἰπρὶε οῆςεν βἰδϊίοπε ΟΥ̓ ἴῃε ΡΠ 5ιΐπε8. 85 τεργεβεπίδίινε οὔ τμεὶσ 

δυϊδοτίιγ. --- 55} τῆς ἴογπι ἰ9 ἀπεχρεοϊθα; τ. σΟΠΊΡΆΓΕβ 2 5. 53} ψἤοτε αἶξοὸ 

ἃ ἀϊνίπα πιοδδᾶρε 5 ρίνεῃ. Βιυῖ ἴπετε [πὰ πιεββᾶρε 8 ἃ σοτηπηδηὰ δηὰ παῖυ- 

ΤΑΙΥ ἐπιρίαγα {πε Ἰυδοῖνο, ὙΏΙΟΙ ἴα ἱπαρρσορτίαίε μοταε. [11 56. π|5 παΟαββατΥ, 
τῃετείοτε, ἴο σογτεοῖ ἴο πῦπν, Τῆς νεγρ 5Ὼὴ)0 πιϑᾶπβ ἀξ γα ιθ «μαϊδερῖν πον 

βοτηοιῃἴηρ. --- 520] σα εἰγέσιρ, αῖ, 85. γε υ86 δαμα, ποῖ περεββυ ἃ ΘΟΙΩΡΔΗΥ͂ 

ἴῃ 5βἰπρὶς ἴα. ---- “ὩΥ ὉΠ2)00)] τὰς ψ ΠοΪς 8 4 οἰγοιπιβϑίδητα] οἴδυβε. Τῆς πᾶπιεβ 

οἵ ἴδε πιυβίςδ] ἱπβίγυμηεηῖθ μετα τησηϊίοπεα ἃγα ἰταηϑδίε, 88 ΠΕΔΙΙΥ 8.5 ΠΊΔΥ͂ 



7ο : ΒΑΜΌΕΙ, 

Ὁς, ἱπ [Βς Ἰοτεροίηρ. Απ εἰαδογαῖε ἀϊβουββίου 15 ἐουπὰ ἴῃ Δ εἶ58., δ ὲἊ ΜἜμεῖ- 

ἐαίίεεάε 7ρρέγεριεης ἐπε αἱ, ἤεί ήρερε δελγ. ἐς Αδίοηι Τερίαεερέες, αταζ, 189ς. 

- Ἴ.. Βυ. ἰηβετῖβ 5 Ὀείοτε ὝΦΝ οὐ ἴδε ρτουπὰ οὗ (5. Βιυῖ 115 ἀοεβ. ποῖ 

866 πὶ Πεοαβϑδίν. -- 8. Τῇδὶ ἴῃς νεῦβε ἀοε5 ποῖ θεϊοηρ ἴο ἴῃς οτίρὶ πα] πατγαῖῖνε 

βῃουϊὰ Ὀς αν επῖ. [ἐ Ηδι]γ ςοπίταάίοῖ5 ἴῃς ρτεσεάϊηρ σοπιπιαπὰ ἰο 840], ἴο 
δεῖ δοοοταϊΐπρ ἴο ἢΐ5 ονῃ Ἰυδρτηοηΐ πὰ ἴῃς ἰεδαϊηρβ οὐ Ῥγονίάεπος. 11 ενὶ- 

ἀεηην ργερδτεβ ίος [πε ρδύαρταρῃ 135.}5 νν  ]Οἢ αἰβο 15 δῃ ἰπιεγγαριίοπ ἴο ἴῃς 
βονν οὗ ἴῃς παιγαῖϊνε. Τῆς ἱπιεγροϊαιίου ἰβ τεοορηϊζεά 85 βϑυςῃ Ὁγ ε. (ῶ»". 

245, 248), ϑιδὰς (ΟΥ̓ ΟΊ. Ρ. 211), (ο., Βυ. 1 μανε ρίνδῃ σεδβοῃβ ἷπ ἴῃς 

ἱπιγοάαςτίοη ἔογ τμἰπκίηρ ἴπε ᾿πϑεσίίοπ ποῖ 80 Ἰαΐε 8ἃ5 15 σθογα! ν βαρροβεά. --- 

ϑενεε 46}. «ἀαίῤ ἑάοεε τυαΐέ... ἀπ 7. τοῦἱ! με 1ἀ:6] οπ ἴπε σοῃδίγαοιίοι οἐ, 
Μοοῖτς, γιμιώῴρές, Ρ. 350. 

9-16. ΤῊ χοΐαση οὗ 8.81]. ---- Τα δυῖμοσ σομάδηβοϑ ἢΐ5 δοσουηῖ, 

ἀνε! ηρ ον οἡ [πε τὨϊγα οὗ τπ6 ἴῆγεθ Ἄχρεοϊεα βἰρῆβ. Οβϑβίθὶν 

ἴῃ παγγαῖῖνα ννὰ5 οὔσα ἔ}||εσ. Ηδε ἢον 8ᾶγ5 ἴῃαϊ 45 58] τιγηθὰ 

ἴο ρὸ ἔτοιῃ ϑαηθεὶ σοα ραῦε ἀΐνι ἀποίλεγ πραεγείαραϊρ} τῃς 

Μογάβ. ἀο ποῖ βθεεῃὶ ἱπαρργορσίαϊε ἤδζε, τῃουρἢ ἴΠεΥ ἀο ποῖ 6χ- 

ΔΟΙΥ σοΙγεβροηα ἴο πε ραςα οἵ ὅ4ι}5 " σοηνθγβίοη ̓  ἰῃ [6 ῥσε- 
αἰϊςτίοη, ν.5. [{ 15 ρϑυομοϊορίοδ!ν αυΐϊΐα σοι ρσε δ ηβ Ὁ] 6 τπᾶὶ ἴῃ 

ἰηρυΐβα 5ῃου!ά δηιϊὶοῖραῖς ἴῃς ργεαϊοιεα ογάοσ οἵ ἐνεηῖβ. --- 10. 276 

εαγνις Τάεηες ἰο Οϊδεαἠ] βεβετὴβ ἴο "Ὲ [με σογγεοῖ σεδαϊηρ. πε 

τεβῖ οἵ 86 νεῖβε 15 5 ΕΠ ΟΙ ΕΉΕΠ]Ὺ οἸεαγ ἴτοιῃ ν ὅ. --- πα ἀε δίαγεά τὴ 
2γοῤλεῖ ἐπ τλε »νπάφέ οὐ τάερι] τὴς νϑγὺ 15 Δρραγθητν ἀδποπηδίίνα. 

-11. Τῆς στϑϑυϊε ἴῃ τἢ6 πὐϊπας οἵ ἴῃ Ρεορὶε ἰ5: δέκ φυξρ}» θη 

το ἔμεν ἀϊνι 15 ἡ πιός ραν πα σατὺ ἀΐνι γαῦΐηρ τοὐὰ {λε 2γορλ- 

εἰς σατά σαεὴ το λϊς γεώοιν: Ηγλαϊ πσῖῦ ἦας εονὶ μῤομ {δε “οη οἵ 

Αὰ}}) Ὑἷ1Γ Ηεῦτεν βεηΐθποα 5. διυνανναγά, δηὰ ρεγῆαρβ 5ῃου!ὰ 

Ὅ6 εἰηεηήςα, Ὀυϊ ἴῃς ραηεγαὶ 56 η56 15 οἰἴθᾶγσ. ὙὩὴδ αυδβίίοῃ 15 

τερεαϊθα ἴῃ δηοίδμεγ ίογιῃ : 235 ϑανέ αὐ ἀνιοηρ ἐλε ῥγοῤλείς) τε 

Πηρ] ]ςατίου ἰ5. ταὶ Ὦ]5 ἰὈΓΠΊΘΓ {ΠΠὸὶ Πα Ὀξδη οὗ ἃ νεῖὺ αἰϊβετεηῖ 

Κίπά ἰτοπὶ {ῃεῖτβ. --- 12. ΤῊς ἤτοι οἰδυβε ἰ5 ρεγίθοι! Υ ρ]αίη ἰῃ 

πηθδηΐϊηρς ἰῇ ἰ156}[ οοπδίογθά, θὰϊ δητ γε πη 16] 0 10]6 ἴῃ {115 
ςοηΐοχῃ : “44 α ρνιαρ )ονι “λεγ αηϑισεγεί αη4] σα. Αγα τυὴσ ἴς 

“ἠοῖ γατὐεγ Α5 βεηεγα!ν ἱπιεγρτγεῖεά, (6 χαεβίίοη 15 ἱπιθηά δα 

ἴο 5487: 2ὴ6 τον! οΥΓ Αὐδὰ ἐς ας τιμελ τ1ο δέ ἐαρεείδα αγπορρ ἠἠδρε ας 

ἢ} οπέ εἶδε, φγοῤλεοίίς ἱπορίγα οι ὧρες ποί ἀεῤεπα μῥονι βαγομίαρε. 

Βαϊ τῃϊ5 5 580 ραΐεδηϊ ἃ δοϊ [ῃδι ἰΐ 566 Π|5 πεεά 655 ἴο 6 4}] αἰϊβητίοηῃ 

ἴο ἰξ. Τῆς αιιεβιίοη τλαΐ λας ἀαῤῥεπεί το ἐἠέ δον οΥ Α ἰδ 3 ἀοεβ 

ποῖ πιδαη ἰῃαΐ 541} 5 δαγεμίαρε νὰ8 5 ἢ ἴῃαῖ ἢς σουϊά ηοὶ Ὁ 



Χ. 9-τό γι 

ἐχρεοϊεὰ ἴο ργόρἤῆσϑυ, Ὀὰϊ ταὶ ΠῚ5 Κπονῃ ἱπαϊνίἀτ14] σἤΑγαοῖεσ 

νγὰ5 5:1 0ἢ τῆδϊ ἢΪδ ρῬσορῃ θυ ηρ νγὰ5 ἃ 5 Γρτίϑθ. Οἡ τἢϊ5 ἴΠδοσν ἴῃ 6 

πακδιίοη τυΐο ἐς ἠἠεῖγ ,αἠδν ’5α ἱπάεεα μία αυϊάδπι νοχ βεα αυδα 

ἰρϑὶ ᾳιεβδείοηὶ ἤθη ϑδϑέεοι: (ϑ.ῃπι..). ϑοἢ δὴ δῆβνοσ σου]ά 

Βαγάϊγ Ὀ6 σοτηροβεά ὈΥ οὔὐγ δυΐμοσ. Τὴδ οτίρίηδὶ τεδάϊηρ 5ε 6 π5 
ἴο Ὀ6 ἰοϑξῖ. Βδοδιιβα οὗ [Πϊ5 ἱποιάθης ἃ Ῥσονετγὺ εἰγουϊαϊοα ἴῃ ἴῃς 

ἴοσπι : 2.5 δϑαμ αδο φποηρ 166 γοῤῆες 7 ὙΠῃ6 ΒΑΡηϊοα] Ἔχροβ- 

ἰἴοτβ 566 ἴῃ ἴπε6 ααδβιίοη οἵ ν.}} δὴ ἐχργεϑϑίοῃ οὐ βυγργίβε ἴῃαὶ ἴῃς 
580η οὗ 80 ἰον]ν ἃ πηδὴ 8ἃ5 Κιϑῇ 5ῃου!ὰ Ὀὲ ἰουπά ἴῃ βυςῇ ἀϊϑιϊη- 

δυϊϑῃεὰ σοπιρᾶηγ. ὍΤὴδ τονεῖβθ ἰ5 τῆοσα κα ὶγ, ἕογ Κίβῃ ἢ45 Ὀδθῃ 

ἀεβοθεα 85 ἃ ψε}]-ἰο- ἀο τηδῃ, δηα ᾿ΐ ἰβ εν ἀθηΐ ἔγοῃι δοῦὴθ Ρᾶ5- 

βᾶ565 ἴῃ (ἢς Ὠἰϑίοτίοαὶ Ῥοοκα παῖ ἴῃ6 ργορἢεῖβ αἰά ἠοῖ δἰδηά ἢρἢ 

ἴῃ ἴῃς εβεϊπηδίίοη οὗ ἴῃ Ῥβορίῖε. ---- 13, Αἴεσ ἃ {ἰπλὲ 5401} σθαβθά 

Ρτορμεϑγίηρ ἡμαά τὐεμί ὥσίσπ 19 4“ηε ἀσμ56] οπ ἴῃθ τεδάϊηρ 566 
(6 ποῖς θείονν. ----- 14. 540] 5 ̓Π0] 6 ἀ8Κ8 δθουϊ τῃε ᾿οιγηαΥ. ---- 
15,16. Ηἰβ ᾿υγπεῦ παεβιίοη 85 ἴο ϑδιηι6}᾽5 ψογαὰ ΟὨΪΥ Ὀγουρῆῖ 
ουἱ [πε τερὶν: ἤψὰγ} δ τοί μος δαί 1706 ἀδεεῖς τοεγό )ομηά. 

9. “55}}] 5μουϊὰ ῬῈ "3". ΤῊς 5ογῖδε νγᾶβ τηϊϑίεὰ Ὁγ ἴῃς ρῥγεοεάϊπρ 5εγίεβ οἵ 

νεγῦβ (Ὁ γ.). τ ἸΓ2)572} εν. 4889. 15. τηε πϑαγεβὲ ρδγα)]εὶ. ---- Ἴρ3"}} Ζερῇῃ. 39, 
οἰϊεά Ὀγ τ.» ργοϊβοῖβ ἴῃ 6 νϑῦρ μετα (οοηῖτα Κ)].). --- 25] οὖν ννοτὰ ἀξαγέ μαγαΪν 
ἔχργεβθεβ ἴῃς ἰάδα, ἢ ΐσἢ 8. 1παῖ ἢϊ8. γεΐμα νὰ5. Π]απηπαῖθά, οἵ. ΒΒ. «ον. --- 

10. 3 1Ν2}1}] καὶ ἔρχεται ἐκεῖθεν (5. Α5 ἴδε 5οτνδηὶ 85 Ὀεεῃ ἰοβὶ 5βῖραϊ οἵ ίοσ 

Βοῖηθ {ἰπ|6 (5 5βετηβ ἴο "6 οοτγεοῖ. Βυΐ ἰξ γε δάορὶ ὉΦῸ ἴξ 56Ὲπὶ5 οἶθαγ παῖ 
βοιμει ίηρ ἢᾶ5 ἀτορρεά ουΐ. --- 11, Ὑ» 0552. 5.5} τῆς πϑᾶγαϑὲ ρᾶγβ!]θὶ Βε 65 ἴο 

Ῥε 25. 228 ννῆοτε ννεὲ ἤᾶνε Ν 3 52 50} (Ο]]ονγεὰ ὈΥ ὑπ} ἰπ (ἢῈ δροάοβίβ. Βυῖ 
16 ρΡοϊπὶ ἰβ ἤεγε ποῖ ταὶ αὐ τοὴο ἔριειυ ἀἕνε σαι ἀΐσι, Ὀὰϊ τΠαὶ αὐ τοῖο ξηισιν 

ἀΐνι απα σατο ἀδυε ἀφξει ἴῃς αἀυεβιίοη. [ἴτ 8εοπβ Ὀεϊῖεσ δηά τποῦα νἱρόγουβ 

τπετγείοτε ἴο τῆᾶκα ἌΝ Βερίη [ἢ6 δροάοβὶβ δῃὰ οπιϊ Ὁ; πη ἢ Ψ.. Εογτῃς 
ςοπῃβιταοιίοη οἵ, Νὰ. 218, ψΒετε Βονψενοῖ ἴῃς οἵμοῖ ἴοηβε ἰ8 υβεα. --- ὩγΠΠ}} οα 
186 ἔογπι οὗ ἴπ6 αποϑίίοη ΒΒ. ς:.Ὁ. ἥν, --- 12. Ὁ: 5εθῖη8 ἴο ἢᾶνο ὕδεῃ γεδὴ 

ὉΠ ὃγ (δ. --- 35.2Ν} πατὴρ αὐτοῦ (535 ἴ 5εεη)5 ἴο ρίνε πὸ μεὶρ. ζζ ἱπιεγρτείβ : 
απα τοῖο ᾿ς “δεῖν πιαϑφίθρ ἢ ---- Μ ὨΪΟἢ 56 Ὲ ΠῈ5 85 ἰγγοϊενδηϊ 45 {πε ογάϊπαυγ ἱγαπϑὶα- 

τίοῃ. --- 18. Π535] Α8. ὅδ)ὰ τπεῖ τπῈ Ῥσορμοῖβ σοτηϊηρ ἔτοια ἴπῈ Βαιηδῃ ἢε 

νου ἃ ΡγΟΡΔΟΪΥ ποῖ ρὸ οὐ {δ πεν Ὀυϊ ἴο ᾿ἷβ οσμε. γε. τπεγείοτε σοπ)οοΐαγεβ 

πρῶ ὙΠοτα ἢς Ψψουϊὰ τηεεὶῖ ἢἰβ ἀποὶς ΨῃῸ Δρρεδῖβ ἱπ ἴπε ποχὶ νοῖβε. -- 

14. Τιε ὑποῖε οἡ ἴπε (αι μετβ 5ἰάε ννουἹὰ ἤᾶνε δἰπιοδῖ ἃ [δι μετ᾿β οἱ αἰπι. ---- 
106. τὸ 5 Δ] τπεὲ δάνογρίαὶ ἱῃβηϊεῖνε βιγεηρίμεηβ ἴῃς νετρ: ἀέ Το αὶ τες, σεγε " 

Τῆς βϑεσοπὰ Πα] οἵ ἴῃ νεῖβε 8 γεϊεραϊεὰ ἴο [Π6 πιατρίῃ ΕΥ̓ Βα. ρεγθαρβ οού- 
τεοῖγ. [ἱ ταν δά 5 ποιϊῃΐηρ ἴο [πε 56 ῃβ6, --- ὋΦΨ ὍΝ ὝΦΝ] ἰ5 Ἰδοκίηρ ἴπ 58, 

ΟΝ ΤῊΗΕ ΜΕΑΝΙΝΟῸ ΟΕ Ν᾽). τ ΎΒε Ψογὰ ἰβ οῦβουτε δηὰ νγὲ οδῇ ἐο {{{1|Ὲ 

τοῦτα ἴπδπη ποῖε ἴῃ Ῥουῃάϑ οἵ ουζ ἱρπογᾶῆοε. Τῆς Ψψοτγὰ ἀοςβϑ ποῖ βεεῖὰ ἴο "ὲ 
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Ἡδεῦγον ἴῃ ἰ18 οτἱρίη, 85 ἴπε νεγὺ εχἰβῖβ οὨΪῪ ἴῃ [ἢ ἀσποπιίηδίνε ἴοσπηβ. ἴξ ἰ5 

Βοψένεῦ ἃ ροοά ϑεπλτο ἔογπι, {ὑκὸ 55 ὦ ἀσγυοοίοῦ, ὍΘ 42 σνεγϑέεγ. Α5 

1πε86 Ἐχδιρίεβ 5ῆονν, που 5 οἵἁ [5 ἔογτῃ υϑι8}}νῪ ἀββοτῖα ἃ ρεύβοῃ Ψῆο ἀενοίεβ 
Εἰ πιβεῖ( βιεδαγ ἴο ἴπ6 ραγίϊουϊαγ δοϊίοη ἱπαϊοδιεὰ Ὀγ {πε τοοῖ. Τῆς οπἱν οἷα 
ἴο ἴῃς τοοῖ τηδδηΐῃρ οὗ ΝὩΣ 5 ἱπ Ατὐϑϑὶς ψιμετα ἴξ πιεᾶπβ: (1) ἦς μήδγφα ἃ ἑοῦ 

φοΐεε ο7᾽ τοιρραἴ, (2) ἦε τυᾶς εἰευαίεά, (3) ἀξ τοερ!’ γγοπε α απ το αποέλεν' ἐμ». 

Ηοβίπδηη (ΖΑ 7 ΚΚ. 111. Ρ. 87) εχρὶ αἷπβ (2) ἴο Ρὲ ἦε γοβε ὑνηΐο σέξιυ, ἀξ εονεὲς 

5)» αγνοίλεγ γερίονι, τυδεγ τῦὰ σαγιιοέ 566 ἀΐνιν ἔηέο ομγ σα. ἘΦ τΒοτείοτο 

ΒΌΡΡΟΞΒεβ ἴῃς Μ᾽2) ἴο Ὀὲ ογιδ τῦλο γῖδε5 [18 τουθ6 4} “οηι Δὶς σὐτρρ σάμος τοιοῦ 
“ἀπὲ ἱημμοηες ο7 α ἀϊσένο ἐνπιορίγαϊοη. ΤῊΪΒ 5εθ πὶ γαῖ μον ἔοτοεα, μονγανετ, ἀπά 

85 ἴῃς ογρβϑῃβ οἵ βυρεγπαΐαγαὶ σοπηπηππίσαῖίοη ποιϊογ ουβὶγ οΠίγρ, οὐ τηυϊίετ, οὐ 

δῖνε (οττἢ ἃ πιυγπιυγίηρ δουπα, ἰΐ 58 6 Ππ|8 πιοβὲ {ΠΚαὶγ {πᾶὶ ἴῃς »αῤὲ νγαβ οὐ ρ ΠΑ ΠΥ 

ἐφ νιρίεγεγ, Τδῖετ ψὰ πὰ βιὰ] Ν3)Σ ὑπάετγ [Π6 ἰπἤμεπος οὗ δῇ εν]] βρί τὶϊ, 
ψ μεγε ἴῃς υἰΐεταπος οὗὁἨ ἱπαιίἰουϊαῖα βουπῖβ ψνοιϊὰ ργο αν 6 ος οὗ ἴδε 
ῬΒεποιπαπαᾶ. ὙὍΠε ρτοόρποῖ ἰ8 εἰβενογε οα]] δὰ ἰηβδῃε --- »)Ὁ τ γῆθτε αἶβο 

ἀπε αἰΐεταηος οἵ ἱποομεγαηΐ βουῃ5 15 ργορδῦν οὴς οὗ ἴΠ6 βυπιρίοπιβ, 2 Κ. 911 
7ετ. 2938, Τῆς δοοουπὶ οἵ με μεῤέὴνε ἴῃ ἴλ6 ἴοχῖ τα πλ πα 5 υ5 Βίτορ}ν οἵ ἴῃς 
Ρεβι8 οὗ ἴπε ϑγτίδη ροάάεβ8 ἀββοτί δε Ὀγ Γοῖδη. Τῆς “ ργορῃεῖβ᾽ οἵ Βαδὶ, 

αἶξο, γαυε δοουΐ {μὲ αἰϊασ, ᾿ Κὶ. 18 

17-27. ΤῊΘ ΡΠ] οὁμοΐοθ πὰ δηοϊπῦϊηρ οὗ 881]. ---- ϑαταιεὶ 
οΔ}}5 τὴ6 ρξορῖὶβ ἴο, Μίζραῃ δῃηὰ Ὀγ ἴῃ8 βϑδογβά ἰοὶ βεϊεοῖβ ἃ Κίηρ. 

Τῆς ἰοι [4115 ἄροὴ 54] ψῇο ἰ5 (οι! πα δῇ6Γ 50Πη16 5εάσοῇ δηἀ δῃηοϊηϊβά. 

Ηε ἰ5 τεςεϊνεα Ὀγ βοῖίῃβ γι δητ ἢ υβίαβτῃ ἢ 116 οἴμεῖβ ἅτε ἱπα  βεγεηῖ. 

Τῆς δοοουῃῖ σοπἤηιεβ 8335 ἀἴτγεοιγ. Ηανίηρ ἐχροβιυ]αϊεά ψ ἢ 

16 τεργθβθηϊδίίνεβ οἵ ἴῃ6 ρβορὶβ αἱ Ἀαλπιαῆ, ϑαγηιεὶ 15. ἤΏΔ]Υ 
ἀϊγεοιεα ἴοὸ γίεϊ ἃ ἴο {πεὶγ ἀθβίγεβ. Ηδβ τῃεγείοτε (1 τη ϊ5. ραγὰ- 
ΒΑΡ ἢ) (4115 ΔΠ 556 ὉΪΥ οἵ [6 ψῇΟ]6 ΡΘΟΡ]Θ ἴο [πε βαποίματυ δὲ 

Μίζραῃ. 1 τῆς ψῇοΐα ἰηιογνεηΐηρ βἴογυ 5 Ιεΐς ουαΐ, τὴς πατγαῖίνα 

15. νιπουϊ ἃ Ὀτεακ. Τα 5ἴγ]6 ἰβ Ποπηορεηθοιβ; ΜΙΖρδῆ ἰ5 τῃ6 

Ρίάοα οὗ ΔβϑθιὈΪΥ μετα ἂπὰ ἴῃ 7; [ῃ6 διῖῃοῦ ἤΘΓΘ, ἃ5 ἴῃ 8, εχ- 

Ρτέβδες [ῃ6 ἰάεα τῃδὶ [ῃ6 τποπάτοῆν ἰ5 ἃ τεὐεοϊίοη οἵ Ὑδῃνεῆ. 

Ουζ ραιδρυδρῇ 566 Π158 ἴο ῬῈ ποπηορεηθουβ ἄόνῃ ἴο 38, ΑΠετ (Πϊ5, να ταῦ 

βυβρεοῖ {παῖ {π6 αἰἰδβηλϊβδίοπ οἵ [6 ρεορὶς ἴο {ποῖγ Πότ 68 15 ἱηϊεπα θα ἴο ργορᾶγα 
186 νὰν ἔου 11 --- ἴῃ ΟΥΙΡΊΠαΙ σοπιϊηυαϊίοη οὗ 355 Ιγεϊηρ 12], 1 ἢπά πο τεᾶβοῃ 

ἴογ βυβρεοϊίπηρ 17:98. ἢ Οογπἢ]}, οὐ 34, ν ἢ Βυάάς, ὙὍὙῆς ενίάθηςεβ ἔοσ ἃ 

οοπιραγδιϊνεὶν Ἰαῖα ἄαϊε ἀγὸ [6 βᾶπι|Ὲὲ μετα 85 ἰπ οἴπου ραγίβ οἵ ἴΠε βάπὶς ἄοου- 

ταθηῖ. Ι͂ῃ δοοογάδπορ Ψ ἢ Πἷβ ρΈπογαὶ ΤΠοοΥΥ Βὰ. ἀετῖνεβ ἴΠ6 Ῥδγαρταρῃ 

ἔτουῃ Ε. ῳν 

17. Α ρεπεσγαὶ δββευηὉΪγ οὗ ἴπῈ Ρεορίε ἰ5. οα]Π]εα δὲ ΜίζΖραῇ 85 
ἴῃ 7. Τῇα τϑάβοῃ ἔοσ ἴῃς ομοῖοα οὗ Μίζραῃ πᾶν Ὀδ ἴῃ βᾶπιῈ ἴΠπδῖ 
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ἱπῆπεποεα {μ6 δυῖμοσ οἵ 74. 20. --- 18. Ὑδηνεἢ δραΐῃ σαργοόδοῃαβ 
ἴῃς ρεορὶα ψῇἢ ἱηρταῖτυάθ: 7 ὀγοωρὴξ γος τῷ ον ἔργρέ απά 

ἐἰε ϊνεγεα γος ον “ἦς λακπαά οὗ ρν»έ, απά ρον τε λαπά ο7 αὦ 

46 ἀἰηράοηις “ΖηαἹ τυεγε οῤῥγέδεῖηιρ γοι.] ἰῃ6 σοηβίγαοτοη 5 Ππυ504), 

δηᾶ ἰΐ 5 ροββί]6. ἰδὲ ἴῃ6 ραϑϑᾶρα ἢδ58. Ὀδεη ἱπιεγρο]δίεά. ---- 1θ. 

ΤΉΕΙΓ 5 5 γοὐεοϊίοη οὗ γδῆνθῃ : τὐΐο ἡας ὀξέλι γοιν" φαὐίομγ} 1ῃ6 

βδτὴ6 ΨοΊά 15 υϑεἀ οὗἉ [ῃ6 υάρε, 74. 415, ΤῊΣ δυΐδοῦ ἢδ5 [ῃ6 ἰάθα 
ψΠΙΟἢ ἰδ {Ππδιταῖεα ἴῃ ἴΠ6 ὀσοσυτγτεηος ἀεβογ θεὰ ἴῃ 77, Απά γε 

“αἰά: ΜΝο! ὀμέ ἃ ἀίηρ σὐαίξ τέο, φίαεε συεῦ 9451 ἴῃ6 τείδεῃοα 15 

ον άθηιν τὸ 85. Ιἢ οτάοσ ἴο τῆς {]Π]τηεηὶ οὗ {εὶς ἀθϑίγα μ6 
ςοϊηπηδηἀ5 {Π 6 πὶ ἴο βίδιίοῃ {πε ηλβαῖνεα Ὀθίοσε Ὑδῆνεῃ (νῆο νουϊὰ 
αἤοοβε ἀπιοὴρ ἴΠ6π|}: ὁγ γον ἐγίῤες αϑμα ὧν γομν' ἐϊπομφαπα} τῃ 6 

ἠἠομεαηα 18 ἃ βυθα!ν]βίοη οὗ 4 {τὶς [4. 6), ---- 20, 291. ὙΠ οἤοΐοθ 

ἰδ τηδάς Ὀγ ἴῃε βδογϑεα ἰοῖ, εδοὴ {τὲ σοτηΐηρ ὈΥ ἰΐ5 τεργεβεηϊδινοβ 
Ὀείοτε ἴῃ6 ογδοϊε δηά τεοδίνίηρ ἴῃ ΔΏΒΕΙ γές ΟΥ̓ΆΜο, 11] 86 

ῬΓΟΡΕΙ ΟἿ6 ἰ5 ἰουηά. ὙΤῇε δοοουηΐ ἰ5. ρδγδ αὶ ἴο 05. 7.6 8, ῇεσα 

Βονθνεῦ [Π6γα ἅτε [ΟΣ βἴαρεϑ Ἰηϑιεδά οἵ ἴἤτεθ. [Ιῃ τῃε ἢγϑί βίαρε 

47:6 Μγιόε οὗ δεηγαηεῖη ἰ6α. ἴάκεῃ. Ὑῃὶβ {τἰῦ6 ψὰ5 Ὀσουρῆς ὅν ἐξε 

εἰαπς απαὶ 126 εἰαπ οΥΓ 1ὲ Μαίε τὐας ἑαξεμ} ἴῃς παπηε ὁσουτῖβ 

ον Ώετα εἶδα, δηα βδοπα ἤανε ϑυρροβθα δὴ δἴγοσ. Οης οὗ ἴδε 

50η5 οὗ Βεη)ατηΐη ἴῃ αεη. 465 5 βεξζεγ, Ὀϊο ἢ πιᾶγ Ὅς ἴπε οτὶρὶ πὶ 
Βετε.". γε 5ῃουϊὰ πον ἰηβεγὶ ψ ἢ (5: ἀπά ἀε ὀγομράδ πξαν 1ὴδ 

εν οΥΓ 7 αὐγρὶ πιαπ ὃν σιαη] ἴῃε οἴδυδε 85 14]]1εἢ ουΐ οὗ 3Η Ὀυϊ ἰ5 
ὨΘΟΘΒΒΑΙΥ ἴο ἴΠε βεῆβε. Κίβῃ ψοιυ]Ἱᾶά τεργθβεηΐ ([ἢ6 Πουβεῃο] ἃ πον 

οἤοβεη. Απηοηρ 5 50η5 [6 ΠΑπΊ6 οὗ 54.] ἤηΔ}}Υ σάπης οὐ, Ὀαΐ 

6 τῶϑῃ Ὠἰπιβοὶῦ γᾶ οί ἴο ὃς ἰουπῃά. ---22. Τὸ [πε ᾳαδβίίοῃ : 

οί τὴς νιαρ ονις ἀὐλεν 7] ἴῃς οσδοὶα τερ] θά: 272 ἐς ἀϊηίίσρι ἐπ 
2λε δαρραρε] οαἱ οἵ πιοά 5} οὗ σουτβα. 5||ρῃϊ σἤδηραβ ἴῃ ἴῃς ἴοχὶ 

οὗἉ τῃϊ5 δηᾷ τῃς (ο]]οννηρ νετβα ψ}}} Ὀ6. ποῖβα Ὀεῖον. --- 23, Οιέ 

γαπ ἀπά γεεἠεα ἀένι λέμπές ἀπά ας ἀφ εἱσοα ἀνιοηρ τς ῥσοῤίξ ἀξ 

τας ἐαλον απ αὐ [ηε ῥεοῤίε 7γονε ἀϊς σλομίεν ὠῤιυαγα 1 ἃ δά 

[4}16σ, ἃ5 ψὰ 50 ἃ 8δᾶᾳγ. Α Ιδρίάθ αυοίΐε5 ἔγοιη {πε “ἐπεὶ: 

συποιί8. δ᾽ τοῦ ἰθαὶ (οἵ ΑΠΟ 568), δηά : ἰοΐο νϑσίϊοα βαργα δϑὶ (οὗ 

Τυγπι5), δηα ϑἰπλ]ὰγ ἰδηριαρα ἔγοπὶ ΡΥ σοποσγηίης Ττα͵δῃ. 

Βείογε τς ἱηνεηιίοη οἵ ἤγεδαγπηθ, ρεῦβοηδὶ 5: ΓηρΊῃ τγᾶβ δϑϑθητὶαὶ 

ἴῃ « Ἰεδέδσ, ἃ5 ἱπάβε ἰ 15. 51} δπιοηρ ἴῃς Ασαρϑ9.7 ---- 924. Αἱ τῇς 

“Ἔν, ΟΜ78, 111. ρ..33 (Ε΄ Ὑτ. {Π1. 0. 23). Ἐ Βουρῆν, 11. Ρ. 27 54. 



74 1 ΒΆΜΌΕΙ, 

Ῥτεβεηϊαϊίίοη ἴο {πε Ῥεορὶε, {πεν 5ῆουῖ : 27αν 116 ζίηρ σε" τμῈ 

508] ρταειίηρ ἴο 4 τυ]εῦ, 2 8. τό} 1 Κ, τϑ.81 2 Καὶ, αἰ, ΤΗΣ 

Ετηΐγ οὗ Ηδυὶὶ] ἴῃ Οεηίγαὶ Αταθία 15 βαϊυϊοὰ ἢ : Ο, ἰοηρ οἵ ἄάγϑ ! 

δηὰ 5 βυυῦ)εοῖβ ἴῃ βρεακίηρ οἵ ἢΐπὶ 88: Οοά ρίνε ἢϊπη ἰουρ 

1ς 1" ὙΥΒεῖθεσ [15 δοσουηΐ οτὶρηδ!ν δἀ ἀεὰ τΠδὶ δαπλαεὶ δποϊηϊεα 

840] ἰ5 ποῖ οσεγίδίη, θὰς [Π]5 5 τεῃ ἀγα ργοραῦϊα Ὀγ {πε ἰδηρυᾶρα 
οὗ 15}. --- 258, δανιμεί γεεϊία δεογε τ4ε ῥεοῤίς ἐπε ἐμδίονε οὐ τἠε 
ζίπραάοηι αηο τυγοΐφ ἐΐ ἐπ ὦ ὀοοξ πα {φῥοσισ 11 ὀφογε Υαλτυελ] ἴὶ 

ΒΕ 615 ἱπ)ρ βϑῖ 0] 6 ἴο υπάετϑίαπα τἢ15 οὗἨ δηγιπίηρ εἶδα ἤδη (ἢ 6 

ετίοη οὐ {6 Ζίηρ αἰτεδὰγν τεοϊϊθα ἴῃ 8518, ΤΠ15 νὰ5 τῃτεδίεποά 

85 ἴῃ6 ρεῃδ τυ οὗ ἴῃς ρξορ θ᾽ 5 οῃοῖσβ. ΑΔ'8 ΤΏ 6 ἤδανα ρεγϑίϑιεα ἰῇ 

1πεῖσ σῃοῖςα, {λ6 τῆγχεδὶ Ν}}} Ὀ6 σατγγιεὰ οαἱ. ὙΠε ἀοοσυπιοηῖ ἰ5 Ἰαϊά 

ὉΡ Ὀείογε Ὑδηνεἢ 85 ἃ ἰδϑιϊπΊΟηγ, 50 ἴῃαὶ ἤδη [ΠΥ σοπιρ]αίη οὗ 

ἵγτάηηγ [Π6Υ οδη ὃς Ροϊητεά ἴο ἴῃς ίαεϊς ἰῃδΐ {Εν ἤᾶνε Ὀτουρῆι ἰἰ 

ἀροη {πε πΊβεΪν 68. 

250-27. ΤἼε οτίρίπαὶ ἀοσυτπηθηΐ 566 π15 ἴὸ ἢᾶνε Ἰοἰπεά 121 (54π|- 

ἀε]᾿ 5 ἔλγεννε!!}) ἀΐγεςι!γ τὸ 3. ΤῊΣ τεϑὶ οἵ τῃϊ5 σπαρίεσ ἰ5 ἰηβεγιεά. 

ἴο βρῖνθ ΤΟΟτῺ [ῸΓ 11 ἴῃ ΠΟ ἢ 8.1} ἀρ ΘΔΓΒ 51}}} 85 ἃ ᾿τίναϊβ οἰτίΖθη. 

ἴῃ τῃ6 {ΠδοτῪ οἵ ἴῃ6 δἀὐϊίογ ἢ ἀ14 ποῖ ἀϑϑυπηα ΚιηρΙν ῬονῈγ δἱ 

οἤςα, Ὀδοαυβα (ἢ6 ρεορίε ἀϊὰ ποῖ τεσορηΐζε ἢϊπΊ, οὐ δἵ ᾿δαϑὶ ἃ 

ΠΟ 546 Ὁ}]6 ρατὶ ἀϊὰ ποῖ τθοορη!ζα ἢΐπι, ἃ5 Κίηρ. νῇδη ϑαιηθεὶ 

αἰδηλϑϑθα ἴῃ6 ρθορὶα ἴθγα ψγεηΐ ἢ 540] ΟἿἱγ 26 ὀγαῦε νη 

τυάοσε ἀσαγέ Οσοά ἡαά Ἰομελεαά τῇ 6 ρῆγαθε ἄοεθβ ἢοΐϊ ὁσσυγ εἾ56- 
ψἤετα (76τ. 4,815 αἰεγεηῖ) θὰ τη 6 πεδηΐηρ 15 5 ΠΟΙ ΘΠΕῪ ἐν! θη. 
Βμέ ἡῖε ὀασε πισμ} ᾿ἴτ. τομς οὗ ὀσήϊα!, 714. το 3, σαϊά. ἴοτο «ἀαΐ 

“λιῖς “εάνσιυ ταῦε πς 7] ἢ ἃ τουσῃ οὗ σοπίαπιρὶ ἴῃ ἴμῈ ἔογπι οὗ 
ἴῃς αιεβιίοη. [ἢ σοηβίβίθπου δῴεν ὀγομρλέ ἀϊπι πο γοεεη οἴ, οἷ. 

ΎΠΕΓε ἰ8 πὸ τπουρῃϊ 45 γεῖ οἵ ἤχεά ἴαχεβ. Τῇδ ἵνο ψοτάβ αἵ (Π6 

επὰ οὗ [ἢϊ5 νεῖβὲ ἰῃ 30 θεϊοηρ ἴο τῃε πεχὶ βεοιίοη. 

11. 055} τὰς ΗἸΡΆΙ οἷν μόγε, θυΐ ῬΟΣΙΔ 18 ἔσαπά ἴῃ [πε πηεδηΐηρ ἀε εα]ίρά 

στ {ἀε τυαγγίογς, 2 8. 20} 74. 410.18͵--18, πγδν ὍΣ ΝΤ22] ἴδε ἀϑ08] Ὀερίπηίηρ 

οὗ ἃ ριορβεῖίς βρεεςῖ 85 277, ---- ΠΡ] οὗ τῇς ἀεἰνεταπος ἴτοτα Ἐργρί, υβυ8] 
ἴῃ Ε Ῥὰΐ ποῖ σοπῆπαα ἴο ΠὨἰπι. ---- Ὀυτῦ ΓΊΣΟὉ8.) ἴῃς ἀἰδαρτεετηεηΐ ἴῃ ρεπάοῦ 

ΤΊΔΥ Ὀε δοσουπῖεα [ογ ὈῪ βυρροβίηρ {με ρατϊοῖρὶε ἴο δῈ σοπβίγυαθα “αἱ σερεηη. 
Βυῖ 1 βυβρεοῖ {πε οτὶρίπαὶ μα ΟΠΪΥ ΓΟ Ὁ ΒΊΟΝ ἃ βοτῖρε ἐουηὰ ἴοο βυγεερὶηρ 

πὰ {τεἀ ἴο οοτγεοῖ ὈῪ ἰπβεγίίοη ὍῈΘ νϑῖῦ γπῸ ἰ8 υϑεὰ 74. 218 48 α]., ἀϑ0Α}} 

4 Πουρδίν, 11. ΡΡ. 55, 226. 
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ἴῃ ᾿Πευϊεγοποπιίϑιϊς ραββαρεβ. --- 10. ὉΓΌΝ..] οὗ ἴῃς ρεορὶε᾽5 τεὐεοϊίοῃ οἵ Υδὴ- 
ψεἢ 81 Ναπι. 113} οἵ, 1451 (ΔΓΕ. ---- Ὁ] ἴπ τῆς τεςεϊνεὰ ἰεχὶ ἰ5 τερίδοςα ὈΥ μἢὉ 
ἘῪ ἴδε Ογξ δῃπὰ πῃ ἃ πυπιρες οἵ Μ55., δ8 νγεὶ}] δβ ἴῃ (δ ΘΟΕ, --- ΠΝ 0 Ἴ2Χ}}. 5] 
705. 243. ---- 30. 3.10}] ἐχδςεῖν 88 ἴῃ 705. 717. --- 21. γυπρφθον ΑΔ. νγποφὸῦ Ογέ. Α5 

τε πεχὶ νεῖβε θερίπβ τ ν ἴ8ὲ οτἰρίπαὶ τᾶ πᾶνε Ὀδ πῃ βἰ πρὶν πυποΨῸ" (6). 

Αἴϊες θοῦ, (548 δι] α8: καὶ προσάγουσιν τὴν φυλὴν Ματταρεὶ εἰς ἄνδρας, (8 

[85 δῇ εαυϊναϊεπῖ, Ὀυῖ ἀοε8 ποῖ ἄρτεε νεῦρα! γ, ῬγΟΡΔΟΪΥ ἃ οἴδυβε οὗ [ἢ}]5 5ὶ5- 

πἰἤΐοδησς 85 ἀτορρεὰ ουἱ οἵ 38) --- 50 4}} τεσθηΐ βΒοΒοΐαγβ ΒΈρροβε. --- 33, Ὁ. Φ} 

καὶ ἐπηρώτησεν Σαμουήλ (68 2, ῬτοΟῦΔΟΪΥ ἴῃε οτίρίπαὶ ννᾶβ βἰ πιρὶν ὅν θη, ΕῸΣ 

τῆς ποχὶ οἴαυϑε ΦῚΝ Ὁ5Π Ἢ» νϑῦ, (ΒΒ μα5: εἰ ἔρχεται ὁ ἀνὴρ ἐνταῦθα. ΤῊϊΐ5 

δίοῃς ςογγεβροῃαβ ἴο ἴῃς δῆϑνεσ ψὩΪΟἢ [οἸ]ονν5, ἀῃα ννε γοϑίοτε (ἢ ΤΆ. ].) 

φινα τι νην. ΤΈΣ Ῥαρρᾶρε οὗ Δ} ΔΙΊΩΥ ἴβ8 Ὁ)525, 1722 2518. 929, 050] τοδά 
τῆς 5βίηρυϊαν ψ ἢ ΘΟ; [μΒῈ ὑπεχργεββεὰ ρεγβοπαὶ 500) οἱ ἢ τῃς βίηραίας ἰβ 

δρρτγορτίαϊς Βετζα. --- 34, Ὁ) Ν 5} ἢ ἀαρλεελ αἰγίριεης Οε5.28 κὶ 22 5. --- 2} (ὅ 
τεϑὰβ 15, δυΐ “2 ἽΠ2 15 ἰουπά 168.9.10 2 5. 621 Ὁ, 186 218, --- Ὁ; 522} ἐν πᾶσιν 
ὑμῖν . ὙΠε (886 ἰ5 ἀἰβίσυ το ἀεοίάς; Ὁ2932 8 ρευῆδρβ ποσὰ Πἰκεὶν ἴο μᾶνε 
Ῥεδπ σμδηρεά (υπάετ ἴῃ ἱπἤμσεπος οὗ τπὸ Ὁρπτῦ ΨὨΙοἢ ρτεσεάεβ δηὰ (0 ]]ονν5) 

τπδη ἴῃε τένεσϑε. --- γ57}] καὶ ἔγνωσαν ὅ8Β; τἴπε Ἡεῦτεν βεεπὶβ ἴο ")ε οτἱρίηδὶ. 
Βείοτγε γ7})}) Β. ᾿ῃηβεγίβ Ὁ σοπ)εοίατε ὙΠ ἸΠΠΦῸ, ἢ 116 Οο. νου] ρράγεμαν 

ἰπβετῖ ἴῃς β8ᾶπὶεὲ ψγογὰβ αἵ (ἢ επὰ οἵ ἴἢε νεῖβαεὲ. [{ ἰ8. ροββί δῖε, ποννενεῦ, {παῖ 

1815 δυῖμοῦ βαρροβεὰ ὅδ0] ποῖ ἴο πᾶνε Ὀεεῃ δποίϊπιεα, δηὰ ἴμαΐ {πε δἰ υβίοπ ἴῃ 
151 8 δῃ ἱηϊεγροϊαϊίΐοη. Ὑὴε σοπιπιαπὰ ἴὸ ϑδπηαεὶ ἱπ 823 5ὰγ8 ποιῃϊηρ οἵ 

δποἰϊπίϊηρ. --- 30. “π5} 2.6 αγ51} ἰ8 οαἵ οἵ ρίαςε ἤετε; τοδὰ πη 22 ψ Π Οὗ 
(ΤᾺ., «1.). το 9353 τῶν Ρ) ἼΦΝ] πὸ 5ἰπιῖ]ας ρῃταβα μᾶ8 Ῥεαπ ροϊηϊεὰ ουῇ. --- 
21. 11} ἰ5 υϑεὰ ἰπ σοπίεπιρῖ, 2115 2521 2 5, 1317, οἵ. ΒΗΒ. τιν. --- ΦΥ ΠΏΣ. 51} 
πε ννογάβ ἅἃγε ἃ σοτγυρίίοῃ οὗ ἵψο μῖσος οτὶρίμα!Υ ορεπεὰ ἴῃς (Ο]] ον ηρ 
Ῥδγδρτδρῇ. 

Ομαρίοσ ΧΙ. ΤῊ Αὐηπηοηΐΐο ἱηναβίοῃ, [80 ραχί ἴδ Κθὴ ὉΥ 88], 

δηὰ (16 οἔξοοΐ οη κιἷ8 ζοΥΓΠΠ68. --- ΝΠ Δ5ἢ τῃ6 Αἰηπιοηΐϊε Ὀεϑίερεϑ 
]αυεβῃ ΟἸδδα, ἀπά ἴῃς ρεορὶε οὔεγ ἴο βυδιη ἴο μι. Βαϊ Πε 
11 ρὰϊ δοοσῇ ὉΡΟῺ ἴδ δηά ἀροη 4} [5γδε], ὉῪ ρυϊτηρ οαϊ Ἔν γΥ 

ΙΔ 5 Τρῃϊ εγα. Ηἰ5 σοηίεπιριὶ ίοτ 15γᾶεὶ 8 βδεεη ἴῃ τῆς Ἵοοπῇ- 

ἄεηςσα ψίἢ πῃ ὶσἢ ἢδ 4] ]1οὐν5 [Π6 74 ὈΘϑἢ 65 ἴο 56 εκ ΠΕΙΡ τοῦ τΠεὶτ 

Κἰηβπίεη. Τῆς πηδϑβθηρεῦθ σοῦης ἴο (ἰθεδῇ, νἤεγα ἴῃ 6 ρῬθορὶΘ ἅΓα 

τηονεα ἴο ρῥἱἴγ, Ὀὰϊ 4ἰδο ἴο ἀεβραὶγσ. 8411 δοης ἰ5 ἀτοιιϑεὰ Ὀγ [ῃ8 

τηΘ5βᾶρα, 8η ὮΥ τἢ6 ϑρίτι: οἵ σοά, ἰο ἢεγοῖς πηθᾶϑιγεβ. Αἱ ἢϊ5 

ῬΕΓΕΙΏΡΙΟΤΥ 50 ΠΠΟΠ5 ἰῃ6 ρΘΟρ]Ὲ πιαγοῦ ἴο ἴῃς τε]ϊεῖ οὗ ἴῃ8 

ὈεἸεδριιεγεά οἰϊγ. Τῆς Απληοηϊο5 ἀγα ἰάθη σοτηρ δ εν ὉΥ 50- 

Ῥγβε, δηά ἴδε ἀεϊνετάησς 5 δα τ }}Ὺν σοιηρίεῖθ. [ἢ τεοορηϊίοηῃ 

οὗ 540} 5 ΚΙΏΡΙΥ 44} |65, τῆ ρθορὶε τηαῖκε πὶ Κίηρ δἵ ΟἸ]ρα] ντῇ 

το] ρίουβ τα)οϊοίηρ. 



76 1 ΒΑΜΌΕΙ, 

ΤῊΘ ΡῬίεοθ 15 ἃ ρατί οὗ ἴπε παγγαϊΐνε ῃ]Οἢ γε Ἰεῆ δὲ το, ΤῊΣ 
ἴοηθ ἰ8 δητίγεὶγ αἰβετεμὶ ἔσοπι ἴμδὶ οὗ τοῖς, ΤῊΣ δυῖῆοῦ ἰ5 ἴῃ 
ἰδξηόγάποα οὗ ἴΠ6 ρυ]ς ἀρροϊπίπηθηϊ οὗ 584} 48 Κίηρ. Τῆδ τηθ8- 

ΒΘΏΡΘΓΙΒ τοι αροϑῇ οοτὴθ ἴο ΕἸ 6Δἢ, ποῖ ἴο 566 840], θυΐ ἴὸ 

ΔΡΡΘΑὶ ἰο ἴῃ 8 ρεορίβ.1 Νὸ οἠβ τῃΐηκβ τ Παοαβθασυ ἴο βϑεπα [οσ 

84}1 το ἴῃ6 Πε]4, Ηδ σοπηθβ μοῖὴβ δὲ ἴπ6 σϑρυ]αῦ τἰπη6, δηα τΠΈῃ 

85 ἴο ἱπαυίγα Ὀδίοσα ἢ6 15 τοΪὰ ψῇῆδι 15 ἴῃ6 τηδϊῖεσ, Μοτὲε Ἴοῃι- 

Ῥιεῖς ἀἰβγεραγά οἵ νυ ῇῃδὶ ἰ5 τε αἴθ 85 μανίηρ ἴάκβὴ ραςε δῖ ΜΙΖρδῃ 

οου]ά ποῖ Ὀ6 ἱπιαρίπθα. Οἡ [Π6 οἵποσ μδηᾷ, ἴῃς δητγα σοπβοηᾶποα 
οἵ τηϊ5 σμαρίεσ δηά 9᾽--τοὐδ ἰ5 εν ἀεηῖ, πὰ τπ6 διῖθογ βεθπιβ ἴο 
Βᾶνε ἔογεβῃδάονεα τηἰ5 ενεηῖ ἤθη ἢ6 8805: ἐδρ ὧς {46 οεζάσίοηῃ 

σέγυές, ογ Οοή ἐς τομὴ “λέε (τοῖ). 
ΤῊΒ ταϑαπ ]δῆσα Ὀεΐνθθη τΠ15 ράϑϑαρα δῃηά βοπὶε οἵ [6 δαιὶν 

ὨδΙγαῖϊναβ οὗ ἴῃς ΒΟΟΚ οὗ Τπάρεβ 8 ρ]αίη. ὙΤῊδ ᾿ητερτ οὗ {π6 

Ρίεοε [85 βυῆετγεά ἴῃ νυ. ἤ33, 85. Μ}} ὈῈ 5ῆονῃ. 

1-8. ΤῊΘ ἱπνδβίοῃ πὰ [Π0 ἴθστηβ οὔξογθᾶ. --- 77 ἐασις ἰο ῥάες ἐπ 
αδομέ α νιορ] ἴῃ τεδαϊΐηρ ἰ5 ἰῃδῖ οἵ (δ. --- Λ'σλαεὰ μὰς Απινιοη 
ες 15 οδ)] δα Ἰαίθσ, ζίηρ Γ᾽ “6 8δη6 ἄγφριριοη. ΤῊ πάγη τθδῃβ 

,δεγῥεηί, οἴ. 2 5. 175 δὰ δισλολοη, Ἐκ. 63, ΤῊΐϊ5 ΝΑΠΔΒἢ Ἰνεὰ 
111] βδοῖὴς {ἰπ|6ὶ δε αν ννὰ5 β6ι{|6 4 ἴῃ Τεσυβαετη, 2 5. τοῖς 
ΤῈ Απηηοηϊε5 γεγα Κἰηάτεα οὗ 5τ46] (σεη. 1953), Ῥὰϊ ἀἰννὰγβ 

του Ὁ] βοπης πεῖρῃθουτβ, οἴ. Μοοτα οἡ 7ἀ. αὐ. [ἢ τῃ6 ΤΠ Θοτγ οὗ 
τῆς Ιβγαϑὶἰς υτῖεῖβ ἴ{Πογ οσουρίεἀ τῃ6 ἀεδοῖῖ δαϑὶ οὐ Οἰοδά, 

Πι. 2:65. θα [ΠΟΥ Δ΄Ὸ ταργεβαηΐεα 8ἃ5 οἱδἰπηΐηρ [ἢ6 ἰευγ ΟΥῪ 
85 ἴα 85 ἴῃε Τογάδῃ. ῬτγοΟΌΔΌΪΥ {ΠῸῪ εγα ποῖ βοσυρυΐουβ δρουΐ 

80 δησεϑίγαὶ {π|6, θαὶ Πα τἰῃ6 Βεάανίη οἵ ἴῃ ῥτεβθηΐ ἀδὺ αββοσγιθα 
1παιηβεὶνεβ ΠΈγανοσ ἴΠ6Ὺ Πδα [6 ῬΟΜΨΊΕΓ. -- 44] ὀδεϊεσε γα εε 

Οἰάαα  1ἴτ. ἐπεανιῤεάί ῳῤοπ. Βαὶ ψῃοτα ἴῃ6 Βεάδνιη Ἐηοδῃρ 
ΡΟ ἃ ἰογγίἴογυ ἔπε Ὺ ἀδβίγου ἰΌ ; δα ψ 116 πη 0]6 ἴο ἀπάεγίακο ἃ 
ἔοσπηδὶ βίερε, ἴπδν αυϊοκὶν τεάσοθ ἃ να ]]6α ἴον ἴο 5 Π)βϑίοη ὈΥ͂ 

ἀερηνίηρ ἰξ οὗ ΒΙΡ0]165, 2 Κ. 25΄. 74 Ὀεβἢ 15 τηεπιοηθα 74. 21 1 

5. 2111.2 5, χ ῦ 2113} δῃᾶ ἴῃ (ῃγοηΐοϊεβ. [{ 15 ρασβα Ὀγ Ελβε ἷπ5 
Βὶχ τη }]65 ἴτοπὶ ῬῈ]]ὰ οὐ ἴῃ τοδὰ ἴο (δεγαβᾶ, δῃά 15 Ποὺ βθΠΕσαὶν 

ἰἀεπε θεά ψ ἢ 2:4- 2 εἶν οα τὲ αάν Υαόίς, νι ἢ ἀρρδαᾶῖβ ἴο 

ῬΙέδεῖνε ἴῃς δηοίθης πᾶπιθ. ΤῊΘ πηθὴ οἵ 7θβϑῃ τὲ νι] ὴρ ἴο 
Ὀεσοτηα {τὶ δυϊατ68. ---- Ζαζε ἵεγτις τοὐὰ μα ἐλαίτος γᾶν φεγῦε Τἀεε7. 
τῆε Βεάανίη ἐγεαιθητν τεάϊπος ἴῃς ἴον 5 οὗ ἴῃ 6 οᾶ5865 ἴο ἴῃ6 σοη- 
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αἰιίοη μετα ἴῃ πηϊπα, τϑοεϊνίηρ ἃ ρεγοθηΐαρα οὗ 4]1] σῖορβ. ΤῈ 
οᾶβ6 οὗ Κἢδιθαγ ἤδη ἰἴ βυγγεηἀοσεα ἴὸ Μομδηγηθδα ἰ5 ἴῃ ρΡοϊηῖϊ. 

Τὰς ερύφηαηιΐ ὮΘΤα αϑκεὰ 15. δνϊ ἀεητ]ν ἱτηροβαὰ ὈΥ ἴπε 51 ΤΟΏΡΟΣ 

Ῥατῖυ, οἴ. 705. 9; Ὀαῖ 11 παίαγα! Υ ὈΪπ 45 Ὠϊπὶ ἴο σεαβε ἴτοτῃ το σ 

τηοϊεϑίατοη μεη ἰξ ἢᾶ5 ὁποθ Ὀδθη ται ῆβά. ---ῷ. ΤῊΣ ταρὶν οὗ 
Νδῆδβῃ: Ομ τἀϊς τριέα οι 7 το γνιαάφ ἤεγηις τοῖὰ γος: 1.6 

δογίμρ ομἕ οὐ εὐε7γ} πιαπ᾿ς γίράξ εγε] 1ἴτ, ὃν ὀογήτιρ' οἱ 707, γοῖε ἐθε7γ 

γίρλ δγ6. ΪΤοβερῇυβ ΒΌρΡΡροβε5 ἴῃ ἰπιεητίοη ἴο θῈ ἴο πιαῖκα {6 πὶ 

αηῆϊ ἕοσ νασ. Βυΐ τῇς Βεάανγ᾽ 5 πιοῖϊνε 18 ΡΟ ΔΌΪ ὯῸ ἄξερεσ 
ἴδῃ ἴῃς Ρ]δάβυγα οὗ ᾿ηϑα ηρ Δῃ Ἔπϑτὴν : Ζ εγεὸν 7. τοῦ] μέ ἴσηο- 

»ῖην οπ αὐ γασ ] τῇς ἀἴδρταςς οἵ Τα θϑῃ νψουἹά Ὀδ ἃ ρθε ἴῃ τῆς 

τιουτῃ οὗἁ 411 [5Γ86}᾽5. δῃθ 168, οἵ, 1γ}". --- ὃ. Α τεϑρίϊθ οἵ βένεη 
ἄἀΔγ8 ἰ5 αϑκεὰ : Ζλαϊ τὐ6 γ»ιαγν 5θηεἶ ν»ιφσεφηρεῦς “λγομρὴ αὐ {16 ἐδγγί- 

207) οΥ Πγαεί, μα {7 “λέγε δε ποριὲ 0 βαῦὺς μς τῦὲ τοδί εονιθ μέ 19 

,ἀεε. Αἱ ἴδε επὰ οὗ ἴῃς νεῖβὲ (ὅ" δ ἀβ τμαὶ ἴΠπῸν βεηῖ ουἱξ (Π6 

τα ββθηροτβ, θαΐ Βιοἢ ΠΟΙ ΘΠ ΠΙΔΓΥ ἰηϑαγοἢ5 ἀγα ποῖ ἱπίγοαμθηῖ. 

1. Καὶ ἐγενήθη ὡς μετὰ μῆνα ΦΛΒ; καὶ ἐγένετο μετὰ μῆνα ἡμερῶν 

εὐ! ἀομΕῪ τεργεβεηίβ ἃ νατίαπίὶ οὐ ΦΟΎΠΩ2 ὯΝ) ψ ΠΟ 5 ἰ(ουπά ἰπ 38 δἱ {δε επά 
οὗ ἴῃς ρῥτγεσθάϊηρ νεῦβε δπά ἴπϑγὰ βυρροβεά ἴο πιεδῃ: αμα ἀξ τας ἐΐξέ 0716 

λοατηρ ἀἰς ῥέαςε, τἰμαϊ 15, ἴῃ τεΐίογεπος ἴο [ῃ6 βςοβδ οἵ ἴπ6 Ἵστονά, Βυὶ ἴξ ἰδ. 
ἀἰβίσα!ς το 5εῈὲ ψἢγ ἴῃς αὐἴθον 5ῃου ἃ τηᾶκε ἃ σοπιρδτίϑοη νυύῆεη ἰξ πουἹὰ θὲ 

τότε πδἴατα! ἴο 58. αἴγεοιΥ α»αἱ ἦς ἀσίώ ἀὲς βέαες. ΤΏ τοδαϊπρ οἵ (ὃ ἰ5 τεβιογεὰ 

ἰπ (ἢς ἔογτη Φ ὙΠ. 550} ὉΥ ΤΉ. δπὰ δαοριεὰ ὈΥ τηοβὶ Ἰἰαΐον βοῃοΐατβ. Τῆς ἔογτα 

Φ ΤῺ ἰ5 Ροββί]ς6, ἃ8 νγεὲ 566 ἴγοῃῃ ὕδῃ. 3829 φῦφοΣ, θυΐ 45 [6 15 5 βυρετῆμπουβ 

1 πκ Φῖσ 109 τπόσγὲ Ῥγορϑῦ]8. Οη ἴδῃς ἰἀεημβοαϊΐοι οὗ [40 εϑῃ ΟἸϊεαά, Εὐ- 
86 Ὀ1υ5 ἱπ Ο.5. 268; Μοοτα, γιναάρες, Ρ. 446, ννῆο οἶϊεβ ἴῃ6 τϑοθηΐ δυϊποτθ8. 

-π- ΠΝ Ὁ5702] ἴῃς υϑυδὶ ἰογπιυΐα, [05. 915 2436 2 5. ς8 2 Καὶ. 114, Τῇ ἴεγι 
96 ῈΠὶ5 ἴο δᾶνα οτἱρίπαῖθα ἴῃ ἴΠ6 ουτἰηρ ἀρατὶ οἵ ἃ νἱοϊπ, οἵ, ΕΒ, Αἰ. 

.522,. ΡΡ. 297,461; Πουρπίυ, 1. Ρ. 41; Ναϊεῖοη ἰπ ΖΑ͂ 7 ΗΚ. 12, Ρ. 227 Εϊ.; δπὰ 

Κιτβείβομπιαγ, δε διραάεευον οἰ έρρ ἐπε ΑΙ 7. (1896). --- 2. ΓΙΝΙ27] Δρρδγεητὶῦ 

186 3 οὗ ρυίςθ, Αἢοῦ 29 13 Μ55. ἀπά (ὅΒ} δὰ σιν. Βαυῖ ἴῃς οτηϊββίοῃ 
τϑῖκεβ πὸ αἰ βΊΟΟΪΕΥ. --ττ- Ὁ 0)2} ἐν τῷ ἐξορύξαι ὑμῶν 58, ὙΠαὶ {ΠῈῪ 5μου!ὰ 
ἀο ἴδε ταυτ]αϊτπρ {Πεπιβεῖνεβ νου] θὲ ἃ τεβησπχεηῖ οὗ ογαεῖῖγ. Βαϊ {πε Βεά- 

ΔΥΥ ταϊχῆϊ ποῖ 80 γεραγὰ ἴζ. ---- ἋΣ 8 υβεά οἵ ἴῃς τανεπβ ρἱοκίηρ ουὖἵ ἴῃε εγε, 

Ῥτον. 3017; τε ΡΙεὶ ἴπ ἴῃ βαπὶεὲ β6ῆϑε 74, 1651, --- ΠυΠΌΦ.] (Ὁ ΔΒ ββεπηβ ἴο οχηΐξ 
τῆς 50 }Πχ. --- 52] οπιτεὰ Ὁγ 658, --- 8, 91] ἄνδρες (δ; ἴῃε Ἰαϊζογ ἰβ ἰανουτεά 
ὈΥ Βυ. οἡ ἴδε στουῃά οἵ ν.2, Βαϊ [πε σοῃίου πη 15 τῆοτα ᾿ΠΚεὶγ ἴο θ6 τῃς τεβ]ὲ 

οἵ οοτγεοιίομ Ὁ ἃ 8οτῖρε ἴδῃ [με ἀ 85: πη] ατῖοπ. -ττ υΣ ἢ] ςἔ, 2 Κ, 421, ὙΠ 
Ρτοΐδϑβὶβ νυνὶ Ὁ ΚΤΌΝῚ 8 (Ο] ον εὰ ὮΥ ρετγέεοι ἢ τνᾶνν σοηϑθουῖνε 5 ἴῃ ΕΧ, 222 
Νυτα. 27). ΤῊΣ ἴδοϊ ὑπαὶ γνΝ Π88 ἃ ραγιοῖρὶε υπάετ [15 ρονοεγητηθηῖ ἀο68 ποῖ 

τρᾶῖε πε βεπΐεπος ἀϊβεγεης ἔτομα ἴμοβε οἰϊεά, ---ο »»9}0} νὰ [86 δοσυβαῖίνε, 

45 ἴῃ 1489 71, 635, 



78 ; ι ΒΑΜΌΕΙ, 

4 76. ΤῊ σϑοθρίϊοῃ οὗ [80 τηθββαρθ ὈΥ͂ 881]. -- ΤῊΘ. τηεβ- 
ΒΕΏΡΕΙΒ οδιη8 30 ΟἸδεαὴ 9 δα:μ4] ἴῃε ἴοννῃ 5εεπὶ5 ἴὸ ἢᾶνα ρΌΠ6 ὉΥ 
[15 παῖδ ἰαΐθγ, [5. τοῦ, ΤῆΘα ΈΓΘ βανοσαὶ οἴῃεσ ἴονγῃβ ΜῃϊΓσἢ 

θοτα ἴῃ6 παπηα Οἰθεαῆ. (5 85, Ὁ σϊῤεαλ το ϑαμέ, ΜΝ Ὠϊ ἢ 15 σοηΐχα- 

αἰοίεά ὈγΥ νψμαᾶῖ [Ο]]ονν5. --- 746 φεοῤίξ τυεῤέ αἰρμι 74. χ' 21 τ 85. 
30ο' 2 5. 11.- ὅ,. ϑαμέ τας 7μεέ εορεΐηρ αὐίεν {η6 οχόμ ον 1ὲε 

“ει 85 αἰγεδὰγ ποιίςβά, ἴῃ τλθϑϑθηροτβ τη 46 10 Πα] ΪΤΥ ἴου 54], 

ὯΟ ἄγ νγὰβ [ἀθὴ ἴο 56 η4 [Γ᾽ ἢϊι, ΠΟ βρβοίαὶ δἰζθητίοη γὰ5 ραϊὰ 

ἴο ἢ δ η ἢ οάτὴς ἴῃ 5ἰμίνι, θὰϊ 6 νὰ ἰδεῖς τὸ πηά οὐὖἱ τῃς 

ουδὲ οἵ ἴἢε σοιϊηιηοίίοη ὉΥ αιεϑιοηΐηρ ἴῃ6 ρθορίθ. ΑἹ] τη ϊ5 

βῇῆοννσ ἴῃαΐ ἰξ νγᾶ5 ποῖ οἡ δοοουηὶ οὗ 888] τΠαὶ [Π6 ΠῚ Εσθηρ ΓΒ οδιηδ 

το ΟἸθεαῇ. ---6. 4πῶ διε δῤίγί 97 γαλευελ 50. 15. ρΡγοῦδν ἴο θὲ 
τεδὰ ψιἢ (Ὁ δπὰ βοπὲ Μϑ5. οἵ 3Η, ἰἀνουτεὰ α5σο Ὁγ {ΐ. --- “πα 
λὲν τυγα τι ὀδεανις υεγ} λο ἴῃ 74. 145 α]5ο τῆς ϑρί τι οἵ Ὑδηνεῆ 

ἰ5 ἴῃ6 εβηοίεπι οαυβα οὗ ψγδίῃ. ---- 78, Αἱ α ἀξ Ἰοοξ α γοῖζε 97 οχέπ 
αηα ἐμῇ ἑάεηε πὶ ῥίδε5} τῇ 6 νοῦ ἰ5. υϑεἀ οὗἉ ουτηρ Ρ ἃ 5δογίςϊαὶ 
νἱοιίπι, τ Καὶ. 1853.8. Δῃῇ εἰβενῃετα; ἰῇ οἠς ἰηβίδηοε ἴξ ἀδβοθ65 

186 οσαἰίηρ ἃρ οὗ ἃ ῃυμηδη Ὀοάγ 74. 1953. 2056, [Ιπ {8 ἰδίίει οᾶθα 
4150 ἴῃς ρίεοθβ ᾶἃῖθ βϑηΐ [ἤγουρῃουϊ 411 [5σγτ86]. Τῆς (ἢτεαὶ σοῃ- 

νεγεά ἰ5: ἤψάοευεγ ἐονῖός ποῦ γον ας δαμί, 59 «ἀαΐ ἀΐς οχεπ 
δὲ ψεαίεα  Ἑνταὶἀ᾽ 5 ΤΠθοτΥ τῃαὶ [6 ΟΧΘῚ νατα 5ἰδίη ἃ5 ἃ 5δουῆσθ 
ἰ5 ψιους σαρροτί ἴῃ ([ῃ6 ἴεχῖ, ὍΤῆδ οἴδυβε, σϑμαὶ αὔίεν δαγηεμεῖ, ἰ8 

ῬΓΟΡΔΌΪΥ ἃ ἰαῖεσ ᾿πβθγοῃ. 

δ. Ν97 ἰδ ἀρρδγεῃιν ἴῃς ρατιςῖρ]α. --- 5217 15 ἴῃς Ρἱουρ ϊηρ σϑῖ|ς, 8σ {παὶ 
54] μαὰ Ῥεεῃ {ΠΠ1Ὶὴ0 ἷ5. βεϊ ἃ. ΟἸδββὶς ρᾶγβ]]εἶβ ἴοσ ἴῃς κίῃρ ουἱναιίηρ ὨΪ8 

ον ἤε] 45 ἀγε ρίνεπ ἰπ Ῥοοΐβ, ϑγηοῤεῖς. --- θ.. πῦχτῦ] [Πε βάπια νει ἴῃ 105, --- 
ὈΠῸΝ} βοπῖὲ Μ55. παν πὺην ΨὨΪ ἢ ἰ5 ἑανουτεὰ α͵5ο Ὦγ (5. γ722 Αι, ψγψοζ9 
Ογδ; ἴῃς Ἰαϊζεγ ἰ πιογε νἱβροόγουϑβ. ---- “ΝΊὉΦ ἽὝΠΝ] 8. ἃ τεάδοιϊίοπδὶ ἰπβεσίίοη 

(Ου). 

750-11. Το ἀθ] ν σΆ πο. --- Α΄, Δγγο» ονι γαλτουεὰ γε μροη ἐὰε 
2εορίε ἀγα ἠλεν φαϊλεγει ας οηὲ μιαρ) ἴῃ ΟΙΓΟΥ ὰ5 ὦ 2277 οὗ 

γαλτυελ ἴῃ τῇαϊ ἢ δεηΐ ἰ. [115 οὐ͵δθοῖ νγὰ5. 54] ; [6 ρβορὶβ Ἔα 

δἰταϊὰ ἴο ἀΐξορεγ. Εοτν τἀεν ραήιεγεά (5, ἐάδν τυφη! ομ ἴα ρίνεη ὉΥ 

ἴη.---8. δεεεξ, ἴτε ρίδοςε οἵ τηυβίεσ, 15 Ἰἀ θη ῆεὰ ψ ἢ Αἰ έγδεΐ 
όσα, ““ τι ϊτίθθη πλ1}165 ποτίῃεαβι ἔσοτη ϑῃθοῃεπη οἡ ἴῃ τοδὰ ἄονῃ 

ἴο ΒεΙῃβηδη " (6. Α. ϑιμίῃ, σεοσ. Ρ. 3326). Τῆε Ἰοσαιίοη ἰ5. ψεὶ] 

βυϊοεἀ τὸ Ὀ6 τῇς 5ἰαγιηρ- ροίηϊ ἴῃ [815 ἐχρϑάϊίοη, Ὀεΐηρ ΠΘΑΙΪΥ͂ 

ΟΡΡοβίίες 1αθεϑ (Οἰϊεαά, ὙὉὙὴῈ δπουπιοιβ ΠΕΠΊΌΕΙΒ --- ἦς πὸ 



ΧΙ. 4-τι 79 

7 γαεῖ 3οο,οοο αημα 72ὴ6 σπιϑη οὐ ͵ μαλ 320,οοο -- ἀῖὲ ἴο θὲ Ἰυάρεοὰ 

Ε1Κ6 5 πΉ}]4Ὶ ἀαία εἰβενῃεγε, οἱ. 14. χοῦ, ---9. “4, ἀξ «αἰαὶ Ἵ 560] ἰ5 
τε 5υῦ)εοι (05): Ζ0-»νιογγοῖν ἀεἠνεγαηες τοῖὴ ἐοπιδ 0 γομ τυλεπ λέ 

“μη ργσῦς ἀο 580] παὰ ἀείαϊηεά [ἢ τλοββθηροῦβ η1}] μ6 οουὰ 
Βῖνε ἃ ἀεδῆηϊίϊε ἀῆβϑνεσ. ΤῃῈ ρεορὶε οὗ [Δ θϑἢ πδίυγα!!υ τγο]οϊο θα 

αἱ τεοεινίηρ ἴῃς ἀβϑυγαῃςο. --- 10. Το Κεὲρ ἴπε Ὀεβίερογβ ἴῃ [4156 

δεοατίγ, [η6 τηθὴ οὗ Τα Ὀ 5} ργοῃλϑα ἴο οοτηθ ουΐ ἴο ἴῃ 6πΊ οἡ ἴῃ8 

μεχί ἀδγ: “ἡ γος σἀαδ ἠο 10 μος τοῤαίευεν γον ῥίαςε] Ἰἴϊ. ἀεεογά- 

ἵηρ το αὐ λα ἐς ροσαῖ ἐπ γομ 7 ἐνές, οἵ. 418 τ455. 0.2 5. τοἹ 74. το, -- 

11. Τῆς πιοστοῖν ὑεβδη αἵ βιηϑεῖ οἵ ἴῃς ἀδγ οἡ ψῇῃϊοἢ ἴΠ6 τηθββαρα 
νγὰ5 56ηΐ, 50 ἴἢ 8 ἀτὴγν ἀουθ 1655 Ππαγο ΠΕ ἃ 4]1 Ὠἰρἢϊ 85 [ βερῆνι5 58 γ5. 

540] αἰν! ἀεα Ὠἷ5 ἱγοορβ ἰηῖο ἴΠτεὰ σοἸ αΠγη5 85 ἀἸά Οἰάεοῃ, 4. η}5, 

δηά Αδϊπλοίεοῃ 14. 95. ὙΤηε δάνδηϊαρε οἵ αἰϊδοκίηρ οἡ αἰετγεης 

51465 δ {πε 58π16 {{π16 15 ΟὈν!οι!5. ---- 4πα] ζῴεν εαγις ἐρμιο 16 για 

47 7ηε εα»ιδ] ἴῃ. διίδοκ ννὰβ ἢοὶ αἰβοονεσεὰ ἀη{}]} τἢς 156γαθ] 65 
ψεΓε δἰγοδαν ἰῃ τῃ6 πηϊάϑὲ οἵ τῃ6 βοδίϊζεσεα σαὴρ. Τῆε γιογη της 

τυαϊεὰ 56 ταβηἰοηεα αἷἰδὸ ἔχ. τ4 3; τῆς πἰρῃϊ νὰβ ἀϊν!ἀεἀ ἱπῖο 

ἴῆτεθ ψαίοῃαϑ, ποῖίοα ἴμε γι ναῖςῆ, 74. η}3.-- Απα τἀξν τνιοίξ 

Ἄνιριορ μπὰς ἡσαΐ οὗ τε (αν ἀγα ἡέγέ νας... «1 ἰῇ ψογὰ ἰδ 

ῬτΟΌΔΟΙΥ σοταρί. Υ͂μαὶ ψα δχρβϑοῖ 18 ἃ βἰδιθπιθηῖ ἴῃδϊ [6 γε γᾶ 8 
ἃ δτεδῖ 5] ρῇ ΕΓ οὐ ἃ ρτεαῖ ραηῖο. ζΖάδν σεαζίογεα πα τἦεγε τὐέγέ 

ποί τ ἔσο Ἰορείἠθν. 

ΝΟΤΕ. --- ΤῊς τεάβοη [ου γε)εςιηρ ἴΠπῈ πυτηθεῖ5 ἴῃ ν.β 5 τπαὶ ἴῃ {πὸ τἰπις οὗ 

Ῥοθογδ τμ6 τοῖ8] Πρμτίηρ βιγεηρτῃ ννὰ8 40,00 πιϑη, ]ἀ. 55, ἀπὰ ὑπάοτ ρτεαὶ 

ϑἴγεββ Βαγαὶς νγὰβ δῦϊ]ε ἴο Ὀγίηρ ΟὨΪγ ἴεῃ [Πουϑαηά ἰπῖο ἴμ ἤεϊά, ὙΠετε ἰβ πὸ 

Ταᾶβου ἴο ϑρροβθε ἱπαὶ βγαεὶ παὰ ργεδῖν ἱπογεαβεὰ βίπος ὑπαὶ το; ἴδε 
ῬΗΪἰδεπς ορρτεββίοη ἱπάϊοαῖεβ ἴ[ῃ6 τένεῖβα, ὙΠὲ ἰδῖεγ δοοουηΐ οὗ 54}᾽ 5 σᾶτη- 
Ῥαΐρτϑβ τη κεβ ἴῃς ἱπηργεβϑίοῃ ἴΠαὶ Πα αἵ πὸ ἴππὸ σοπηπιαπάεά ἃ ἰαγρε ἔογοε. Οἱ 
1πε οἴπετ μδηΐ, πε εα8εὲ ψ τ ΠΟ πυτηθεῖβ ἱπογεαβα ἴῃ 51ΖῈ οἱ ρᾶρεγ 8 βεβῃ 
ἴτοπι (ὃ βετεὲ ψῃΐοῃ ἀουθ!εβ ἴῃς 3οο θοῦ οἵ 38), ν᾿ ΔΠῈ ]οβερῆυβ ταῖβεβ ἰδ ἴὸ 

ἤοο,οοο, 

ἸΌ. πε χ}}} ἀοεβ ποῖ ρίνε ἃ θαὰ βεῆβ8ε, θυΐϊ ἃ5 (5 γε πήδυβ Ὑ ΣΎ), [18 15 γοβίογεὰ 

Ὁγ  ε., αἱ.; τπε ρῆταβε ττῖν ΞΝ2 5. υ8ε4 νυ ἢ νετρβ τιθαπίηρ 20 σαίάεν, ]ὰ. 2οἱ 

Επταὰ 31 Νεῖ. 81; πονπεγε στ Ν5ν. τι 8. Α Δδεεξ ἰβ τηεπιϊοπεά ἴῃ 7ἀ. 1Ὁ 
ψθεγε ἰξ νου ὕα βυρροβοά ἴο "»ὲ ἰπ Τυΐλῃ. (Ὁ 56επὶβ ἴο ἢᾶνε γεδὰ ἐφ 
Ααναά, ΝΜ ϊοἢ Πονενεῦ ψγᾶ8. ΘΑΥΪΥ σοτγυρίςὰ ἴο ϑαναλ οὐ βαία (ἴ). Τῆς 
Ἰἀεπεϊοαιϊίοη οὗ οὐ Βεζεῖς σὰ Αἰλέγόε 7όςϊ 156. 8ἃ8 οἷά 88 ἴῃς ἔουγίεςπιῃ 

ςεπίυτΥ, οἵ, Μοοτα οἡ 7ά. 1, --- θ.. Ὑ2 Ν}} καὶ εἶπεν (5148 15 ΔρΡρΑΓΘΏΠΥ ςοττεςῖ. 
-- Ὅπ2] Ὁπ5 Ογέ ἤχεβ {πε ροϊπι οὐ ἴῃς πιογε Ἐχϑοῖ]γ. --- 10. Φ3» ΣΝ ΥὙΌΝῊ] 
6 οἀἂὰς το Μαλατὰ τε Ανενιορΐέε ἀπιὰ βοιπει ὶπρ οὗ πε Κὶ πὰ 8εβῖηβ πε ββατΥ. 



80 1: ΒΑΜΌΕΙΣ, 

Βαι 1 β8υβρεοὶ ἴδε οτἱρίπαὶ τεδάϊηρ ἴοὸ πᾶνε Ῥ6 θη ΟἾΪΥ ΘΓ ΥἼΟΝ ἀπά {παᾶὶ (μ6 
βϑεςοπὰ νογὰ ψγ85 σοτγαρῖεα ἴο "ΣΝ. Εὖ 2.559 323, (548 ρἶνεϑ 5 Π1ΡῚῪ τό ἀγαθόν, 
δηὰ 1Πε βῃοτῖου τεδ ϊηρ ἰ5 ἴο θεὲ ῥγείεγγεά. ---- 11. Ὁ ΨΝῪ] οὔ πε αἰν᾿βίομβ οἵ τὰ 8 

Δύταγ, ]ἀ. γ16 οϑἹ. 48. 1 5. 1317, Οπ ἴδε ἀουθ)ς δοσυβαῖϊνε, [γᾶν., δ,ηίαχ, ὃ 76. 

Ἐὸγ σεριον (δ ρῖνεβ σογις οὗ Αἰ νενιον νυ Ὠϊοἢ δοςογαβ νἘἢ αἰ πιοβὶ πὶ ἔογπι ὑδᾶρα. 

-- ΛΝ ΘΠ] οδπ θὲ Τοπϑίγαρα (οἵ, 10}} 2 5. 223), θὰϊ [1 8 ἐχίγεμιθὶν αν κινατά, 
ϑοόιπα ταϊ ἰοῦ 18 σίνεη ΟΥ̓ σμΔηρΡΊηΡ γ1} ἴὸ ὅπ, Βαϊ [Π6 σοτγαριίοι 18. ῥγο ΟΥ̓ 

ἄεερες. 

12-15δ. ΤΊιο ᾿πδίϑ]δίζοη οὗἨ 840]. --- Τηε ρεορὶς ἀδιηδηά 541] 
85 Κίηρ, 8η4, ροίπρ ἀον"» ἴο ΟἸΪρα], ἴμεν ςο]ουταϊθ ἃ ἔβαϑὶ οἵ οοσο- 

Ὡδίϊοη --- αχοθρὶ ἴῃδὶ ννὲ ἤδαγ ποιϊῃίηρ οὗ ἃ Ἅσσονῃ. 

Τῆς Ῥαγαρταρῇ ἢα5 ὕδεηῃ ψογκαα ονὲγ ἴο ἤἥϊ ἴῃ ῥτγεβεηῖ Ἷοτ- 

Ῥοβίϊθ ῃᾶγγαῖϊνθ. ϑαπλααὶ ῥγοῦδῦὶν δὰ πὸ ρίασα ἴῃ ἴἢ6 οτἰρίμαὶ 

ἀοσαπηεηί --- [ἢ τοϊαϊεα βεοίϊίοη, 9᾽--τ οὐδ, πα κε5. ὨΪη} ΟἿΪΥ [ΠΕ 5661 

οὗ ἃ 5ἴη5|6 ἴονῆ. ΤὭδΓα 15 ΠῸ γεάβοῃ ΨΏΥ ἢδ βῃου ἃ ΔοσοιρδηΥ 

54] ἰο ἴῃ6 ΜΑΙ ΟΥ ΨῺΥ ἢς 5ῃοιϊὰ οἰδοίαϊε αἵ ἢϊ5 ρυ]]ς τεσορηὶ- 

τίοη. Βαϊ η νν. 51} νὰ Βηὰ ϑαπιμεὶ δοιίης α8 Ἰεδάεγ δηά τεοορ- 
ὨἰΖεά διιποῦῖῖγ. ὙΠΕΓΘ 5 τεᾶθοὴ ἴο ΒΌΡΡΟΒΕ, [ῃγείογε, παῖ ἴῃ 686 

νΕΙ565 ἴῃ 1Πεῖγ ὑγαϑθηΐ ϑἤαρα ἀγα ἴῃ στεάδοιοηδὶ θοη5 είν ἢ 

(6 ὄνο βίγθατὴβ οὗ παιγαῖϊνθ. δεσβα ᾿ὅὉ, οὰὐ ἴῃ 6 οἵἴπεν ἢδηά, πλᾶν 

Ὀ6 4 ἵγαρτηβηῖ οὔ τῇ. οτίρίηαὶ πδγγαῖῖνθ, Ὀὰϊ βοτηθιῃϊηρ πλυδὶ μᾶνα 

βίοοά Ὀεΐνεεη [ἴ ἀπά ν."}, 

12-1δ6. Τῇε εν ἤεποοβ οἵ δάἀδρίαιίοη ἴο ἴῃς ργεβεηῖ 5ταδιϊίοη ἐοαῃὰ ἴῃ νν.12:}14 
ἅτε εἰπρβαβὶζεά Ὦγ Ν ε. (ον. Ρ. 243) ἀπὰ διδάε (6 ΚΠῚ1. Ρ. 212). Τῆς τἢτες 

γεῖβ68 8τε γεραγήεα 85 δῃ ἱηϊεγροϊαἰίοη Ὦγ (ο. (Φ π48, Ρ. τοο), ἀπά Βα. (1.5. 

Ρ- 173). Τηῖνες βρβοῖῇεβ οἠἱυ ν.13 δβ γεάδοιίοπαὶ (20 78, Ρ. 176). 

12. Ἰγῆὴο ἐς δ τοὴσ σαγε: δαμὶ σλσί ποί γείση οὐδ τς 7] δὲ 

περαῖίνε ἰ5 οπηϊτἰεἀ ἴῃ τῃ6 ουγγεης Ηδῦτεν, δαὶ ἐουπά ἴῃ ΟΞ 85 
Ὑ06}1 88 ϑοπὶβ Μϑ5. --- 18, “πω δαμέ τα ἴῃ 6 ἴτας 68 οἵ ἃ τεδάϊηρ 
σπαά ϑαριμοὶ σαί ἅτε οἵ Ὧο ναῖψε. ϑαι}5 πηδρπδηϊ ΠΥ 15. {Π6 
Ῥοίπι οὗ {π6 τΕρὶ]γ. --- Διο ὦ ιάη σἠαδὶ δέ δι το ἀεαϊλ} τμῈ νετ 
ἴη 115 ἴογπι 5 ρθῆθγα!ν υ5εα οὗ ἰηβϊοιϊίηρ ἀδαῖῃ 85 ἃ ρεηδ γ. --- 

14. ϑαγαιεὶ ὑγοροβὲβ ἴο ρὸ ἴο Οἴραὶ απο γέπαν 1}6 ἀίηράονι 

“16εγ6} ἴῇθγα 5. ΠῸ γϑᾶβοῃ ἴο βίρροβε ἴμαὶ ἴῃ6 Οἷραὶ μετα ππεη- 
τἰοηεα 15 8Δηγ δι: {πε νν6}}- Κπονῃ βαποίυδτγ ἴῃ ἴἢ6 ]ογάδη νδ]]εν, 
ποῖ ἔδγ ἤτοπὶ [ετίομο (705. 415. 3 74. 21). ὙΠα ψογὰ χέριότῦ ἴῃ6 Κίηρ- 
ἄοπι 5 ἃ ΡΙρ80]6 δ]υδίοπ ἴὸ ἴπ6 ργεσεάϊηρ δεοουηΐ, δηὰ τπεγείοσγα 

τεἀδοιίοηδὶ. Οη ἴῃς οἴμεγ μβαηὰ, Οἷ͵ραὶ β86θῖηβ ἴο θεϊοῃρ ἴο ἴῃ 6 
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τοδὶῃ ϑἰγαῖϊιπγ, ἰοῦ οἴμεσνῖδα [ῃ6 Ῥϑορὶς που βᾶνα Ὀδεῃ ἰην ἰοἃ 
δραῖῃ ἴο ΜΙΖραῇ. ---15. ΖΑ νας δαμ ζίηρ)} τἴῃ6 νϑγὺ ἰ5 118 
ΒΆΤΩΘ υϑ6α ἴῃ 853) - 776γε ὀφζζογε γαλευεὰ ἐπ Οἰζα } τὰς τερεαῖϊεά 

ταθηϊτίοη οὗ ΟἸ]ρ41] βθθηβ ϑυρεγῆμποιβ, Ὀὰϊ 156 ρῬοτῃδρΒ ἱηἰεπάςά ἴο 
Ῥγίηρ οὐ ἴῃ6 ἱπηροτίδησα οὗ ἴῃ6 οσοδδίοῃ. --- Ζάεν “αεγβεεαὶ “λ6γὲ 

σαεγήβεές, ῥέσεε οὔεγίηρε) ἴῃε ρῆτγαβα σαγρήβεσς οὐ ῥέε οὔεγίηρε 
18 τῶοσα οοιηπιοη. Τα σαπάδγὶηρ 2εαεέ οὔδγίηρς ἰΒ σοηνΠ]ΟηΔ], 

85 ἴῃ6 οτἱρίῃηδὶ τπηθδηΐηρ οὗ ἴῃ6 ψοτὰ 18 ἀηκηόνῃ. [1 ἀδβίρηδίαβ 

τλ6 οἤετγηρϑ ἰῃ ΠΟ Π ἴῃ 6 ρτεαῖοσ ρατί οὗ ἴῃς ἤεϑῇ ἰοστῃβ ἃ ϑδογῆ- 

οἷα] τηβα]ὶ. Τῆς γοοίείηρ δεζογε Υαλευεά ἰδ ἃ Ῥτοιηϊηθηϊ εἰεπχεηξ 

ἴῃ δαΥν ΜΟΓΒΗΪΡ. 

13. Ἴθον ΟἸΝΦῚ πιᾶὺ ροββί]Υ θὲ ἃ χφαεβίίοη υυἱβουὶ [με ἱπιεγγοραῖίνε ρατιϊοῖς, 

Ῥυΐϊ οὔ πε ἐχατηρ]εβ οἰϊεὰ 85 ρᾶγα]]εὶ βοπὶς, αἱ ἰεαϑί, ἀο ποῖ Ῥεϊοηρ μετα. ΕἸΠεσ 
ἴδε π οὐ ἴμε περαίΐνε Πα8 ἀτορρεὰ ουΐ; ἀηὰ 85 ἴῃ Ἰαϊϊεν ἢ88 Ἔχίεγηδὶ δυτΒοσ ΕΥ̓ 

(ΘΖ) ἴὶ 8εεπιβ βεβὶ ἴο τεβίοτε ἱΐ, ΚΙ]. 5 οοη)θοίυσε : αἰσήλεν ἐδέ δλεοί γεδξ 

σνεν" 1:5 } ΤᾺΔῪ Ὅς οἰϊεὰ 85 ἃ ουτίοβἰτγ.--- 13. 51ΝΦ Σαμουήλ (58 ἰ5 ἃ ποτε οἱετγί- 
οδ] εττοσ. -- "14. Οἱζραί ἴπι τ 8. ραββασῈ τὶρῃϊ Ὀ6 βυρροβεά ἴο μὲ ἴδε Οἰϊραὶ ἴῃ 
Μι. ΕΡταῖπι, 2 Κ. 21. Βαϊ εἰβενγῃεγε ἴπ [ῃς Βοοκβ οἵ ϑαπιμεὶ [με Οἷἱρα] ἴῃ τπ6 

7ογάδῃ νιον 15 ἱπίεπάεά. 80 ἰπ τοῦ ἡ ῃεγα ΠΥ 8 ἀρρτορτίαϊς οὨἱγ ἴο ἴδε 
Ἰοννεν βἰϊς, οἵ. 1312, ὙὯὲ πᾶιης (υβυδ!ν υνυτί εἴα πὶ οὐ Ροϊπιεα σι ἴΠ 6 ἀτιῖοὶς) 

τηθδῃ8 244 εἰγοίε ἀπιὰ ἀεϑίρπδίεα ἃ οἰγοῖε οἵ βδογεὰ βἴοῃςβ, ἃ οτοπίεςῇ, οἴ. Ὠτ. 

οὐ δι. ε189, Μοοτε οἡ 74. 21, Εογ ἴ8ε Ἰοσαϊίοῃ νγε μανε 05, 4.9: 3, Ευβερίυβ 

Ο.5. Ῥ. 243, Βαεάεκεν μα 3, Ρ. 167. --- ΦΊ)] ἴπῈ Ρίεὶ βεεπὶ8 ἴο οσοὰγ ἴῃ Ἰαῖς 
Ρᾶββαρεβ, ΚΙ. {τ1εὲ8 ἴο τωᾶκε ἴξ πρδᾶῃ ἀεὶ με ἑπαμρμγαίέ ἴῃ 6 Κίπράοπι, 580 
δνοϊάϊηρ τεΐεγεποε ἴο ἴῃς εατϊεῖ ἀποϊητίησ. Βαϊ {Π|5 '5 ποῖ βαρροτίεα ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ 

οἴδμες ρδββᾶρε. ---- 1δ. 1590} (Ὁ τεδάβ: καὶ ἔχρισεν Σαμουὴλ ἐκεῖ [τὸν Σαοὺλ] 
εἰς βασιλέα. ΤὮε 5ποτῖετ ἱεχὶ βεαπὶβ οὐἱρίπαὶ. ---- Ὁ Φ] πιὰ  Ὀ6 ἴπ6 οὔετίπρβ 
ψ ΒΊΟΣ 58ον ἴΠ6 υπαϊϑιυγθεὰ τεϊαιίοπβ ν᾿ ΒΙοἢ εχὶδὶ θεῦνεεη Οοά δηὰ ἴῃς τοῦς 

βῃίρρεσ, ϑιδάς, Ο ΚΠῚ. Ρ. 496. (ὖ ἰπβετῖβ καί ββίοτε ἴῃ ψοζὰ Βεγε. 

ΧΙΙ. βαπιθ01᾽8 ἔα ΟὟ 611 δὰ ἀγ688. --- Θατηιεὶ δά ἄγεϑβεβ [ἢ 6 Ῥεο- 
ῬΙε, ῥσοϊθδείηρ ἢἰβ ἰπιαρτιν ἀυτίηρ ἃ Ἰοὴρ οᾶτθεσ. Τῇ ρεορὶα 

Ὅδαγ Ὠΐτα ϑγῖμεθ5. Ηδ ἰῃεη γενίεννϑ Ὑδῆν θ᾽ 5 ἀθα]ηρθ ψ] ἢ [5γδαὶ 

ἔτοπλ (ἢ6 τἰτηθ οἵ Μοβεβ, δηά δηυπλδγαῖαβ εὶς Ὀδοκϑἀΐηρβ, ἴῃ 6 

Ρυηιβηπηεηῖβ νηοῦ δαά (οἰονεα, δηὰ τῇ ἀε]ϊνεταησθθ ψϊο ἢ 

οᾶτης ψῃεη ΠΕ οτοα ἴο Ὑδῆνεῃ. [Ι}ἢ βρίϊε οὗ [ἢ 5 Ἔχρεγίθῃσα 

πεν Βα ποῖ {πιβιεα Ὑδῆνεῃ ἴῃ τῇ 6 τεσεηΐ ἄδηροσ ἴτοτη Νῃδϑβῇ, 

Ῥυϊ μαά ἀεπιδηάεά ἃ Κίπρ. [{{ΠῸΥ ἀπά τῃεὶσς Κίηρ ββουϊά ἔξαγ 
Υδμννεῖ, ἴἃ ταϊραϊ γεῖ θ6 ψ6}1. Βαϊ ᾿{ ἴῃ εν 5ῃου]ά θὲ τεθε]!]ουϑ, 
Ἰΐηρ ἀμὰ ρβορὶε νου Ῥὲ ἀεδίτογε ἃ. [Ἃἢ δνϊάθηος οὗ ἴδ6 τὰ 

α 
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οἵ ἢἷς ψογὰβ ἢ6 οεγβ ἃ τηΐγαο]α, δηα Ὑδῆνεῃ βεηάϑβ ᾿ϊ ἴῃ 1Π6 βῆδρε 
οὗ ἃ τῃυπαεοτβίοσηχ, ἱπουρῃ ἴῃς ϑεάβθοὴ ἰ5 ψηθαϊ μασνθθῖ. ΤΠδ 

ῬΘΟΡΙΘ γε τειτῆεά, δηὰ οοηίεϑβ ἴμαΐ τῇς ἀειηδηά ἴοσ ἃ Κίηρ 5 
ΔΏΟΙΠΕΙ ἴῃ ΠΕῚγ [15ῖ οὗ δ'ῃ8. ϑαηλιθὶ ΘησουΓαροβ [Π 6 ἴῃαἱ Ὑδην ἢ 

ΜΠ ἠοῖ ταὐεςοῖ τΠεῖὰ, Ὀὰΐ τερεαῖβ ἢἰβ ναγηΐῃρ δραίηβι ἀδέδβοιοη. 

ΤῊε σοηίτγαβί ἰῃ τπουρῆϊ δηὰ 5ι}}]6 Ὀεΐννεεη [Π15 βθοϊΐοη δηά [ἴῃς 

Ῥτεσεάϊηρ ἰ5 οὐνίοιβ, ἀπά δαυλὶ ΟὈνίοιι5 15 18 γθϑθιιίδηοθ ἴο 

7, 8, ἀῃὰ τοῖς, Οὐϊϑια τε ΒοοΚβ οἵ ϑαῃιιεὶ ἰΠῈ πεαγαϑὶ ρᾶγδὶ- 

16] 15. 105. 24 -- [οβϑῆυδ᾽5 ἔγινε! δα άγθϑβ ΤῆΘ ῥγεβεηΐ ομαρῖοσ 

86 615 ἴο ὃ 1655 οτἱρίηδὶ [ἤδη (ῃαΐ, ἀηα 15 ροβϑί Ϊν ἰγατηβᾶ δῇδγ ἰΐ 

85 ἃ τηοᾶθὶ]. Τῇδ τπουρῆϊ δηα ἰδηρυάᾶρε τουϊπὰ ἃ5 οὗ [ῃε ἔγαπηθ- 

ψΟΥΚ οὗ [πΠ6 ΒΟΟΚ οὗ [πάρεβ, δηὰ ἴΠετα ἰ5 πο νἱοδηςε ἰῃ [Πε 5ὺρ- 

Ῥοβιτίοη παῖ [5 δά ἄγεββ οὔσα οἰοβεὰ [6 δοσουηὶ οὗ ἴῃ ρετίοά 
οὗ ἴῃς ]υάρεβ, Ὧ5 [οβἤπδ᾽ 5 ἔάγενγε}} δα ἄγεθ οἰοβεά της δοοουηῖ οἱ 

τῆς σοηαααϑῖ οὗ (δῆδᾶη. [ἿἋἢ [15 σαβε ἴΠ6 δυΐηοσγ ΨῇΟ 5εῖ ἰοσίῃ 

Ὠΐθ βομαπια οὐ Ὠἰβίοσυ ἴῃ 74. 2.1.--.,5, ἀηὰ τερεαϊθά ἰξ ἴῃ 74. το "δ, 
οἰοβεά δὶβ θοοΚ (οτ [5 βεοϊίοῃ οἵ [ἢ Ὠἰἰβίουυ οὗ 15.46}]} ψ 1 ἢ 115 
ΠΠδρίοσ 85 ἃ τϑίγοβρεοῖ. 

Οη ἴδε τεϊαϊΐοη Ὀείνγεεη [8 β8θοϊΐοη δηὰ ἴῃς ἐγαπενοῦῖς οὗ ἰῃς Βοοῖ οὗ 
7υάρεβ, βεε Μοοῦβ, γνεΐσεσ, Ρ. χχ!!, Οταί᾽ 5 {μεοτν παῖ (ἢ: 58 ννὰ5 ἴῃς οἰοβίπρ 

βεοϊίΐοῃ οὗ ἴῃς ρῥγε- δευϊετοποιηὶς [πάρεβ 86 επὶ8 αἰβργονεὰ ὉΥ ἴδε βἔγ]ς δπὰ 

νοσδθυϊατΥ, ἃ5 ἀοεβ Βυ.5 (ΧΑ... Ρ. 182) ἴμαὶ ἴὲ Ὀεϊοηρβ ἴο ΕΣ ψβῖο με ρυϊς 
Ῥείοτε ὅξο Β.56. Τῆς πυεβίϊοι ἰ8 ἱπιροτῖδῃπί ἐπουρῇ ἴο ψαγγαηξ ἃ βοιῃενῃαῖ 

ἀειαϊεὰ ἐχαπιϊπαϊίοη οὗ ἴπε ὑϑαρε οἵ {πε βεοϊΐοῃ. 'ε βου] ἢγβὲ ποῖϊος παῖ 

Βα. 5[πκε5 ουΐ ἃ πυπιρες οἵ οαυδεβ 88 ᾿ευϊετοπογηϊβιϊς ἐχραπβίουβ. Βυϊ ἴπετα 
866 Π15 ἴο ὈῈ πὸ εν άεδηοα ἴοτ βυςἢ ἃ ννογκίῃρ ονεῦ οἵ ἴῃε Ἵπαρῖεσ 85 [8 ψου]ὰ 

ἱτιρὶγ. [ανίπρ {[Π686 ἴπ ἴΠπε ἰοχί τγα ποῖς ἴῃς [οἸ]ονίηρ δβημῖτεθ: 1, προ Φ 
Ὁ95})021 “τεχαδηΐ ἴῃ Ὁ. --- 3, Ὀ2) 00 ἽἼ"Π.] Οεη. 4816 (Ε). --- δ. π"ΦὉ] Ἱτεαυεπὶ 
ἱπ ὅ4πι. δῃα ῬβαὶπΊ5. ----- ὮΡΦΡ] [“ἐν. 1918 Ὠϊ, 2415 283, (τεχιιεηῖ ἰῃ ΕΖεϊ. δῃὰ 

ἴῃς β8εοοπὰ 53δίδῇ. --- ΩΣ] ἴῃ σοπηδχίοι τ ἢ ὉΦΡ ἴῃ Ὠΐ. 2888 Απῃ. 41 δηὰ ἴῃ 
ΤΑΔΩΥ͂ ΠΟ εββε αν ἰαῖς δυῖῃοτβ. ---- Ἴ59 πΡὉ} Νπι. 3581. (Ρ) Απι. 513, ---- οὐρκ 
»»} [χεν. 20". ---. πΟΙΝῸ] Οσεη. 3925 4“ο]δ (7) Νυπι. 2258 (Ε) Πι. 1318, --α 
δ. πγῆν 1] οὐουτβ πονβοτα εἶδα, θαϊ ποΑΥ ῥρδγα! ]εὶ ἀγα ἴποϑε ραββαρεβ ἴῃ 
ψ ΠΟ ἃ βδοτεὰ οὐ]εοὶ 15 πιδάς υυἱΐπεββ ἴο ἃ ἀδοϊαγαίΐοῃ, αἃ8 105. 2227 (Ρ) 

σεη. 315 (ἸΕ). ---Θθ. π,Φ»} οἵ δρροϊηιϊπρ πιδὴ ἴο ἃ νοῦκ, 1 Κὶ. 1281] 2 Κ. 216 
15. 2816 Ἐςο]. 28. --- γ7ο:ες ανπὦαὐ ““γ0»} Ὀϑυδ}γ αϑβοοϊαϊεὰ ἴῃ Ῥ δῃὰ (Ἀγ, 
δονετε ἱπ (ῃς Ὠἰβιοτίοαὶ οὐ ργορμεῖῖςαὶ Ῥοο 5 ἐχοθρὶ ἤεῖα --- γ70565, Αἀγορε, 
αηπά Μῆίγίανε βιατιὰβ ὈΥ ἰἴ561 (Μίς. 648). --- πῦ»π] οὗ ἴὰς ἀε]νετδπος ἔτοπι Ἐρυρί 
ἰπ Εἰ, Γ᾿, Ηοϑβ. 12} 7εγ. 1614 237 4], δῃὰ π᾿ τεάδοϊίομδὶ ρϑββᾶρεϑβ. ---- ἴ. 5 Υ}.} 
Εχ. 1418 (7) τ 5. τοἱϑο -- ΠΟΡΦΝῚ) ἴῃ (Π5 8686 {ετ. 236 Ἐζεὶς. 2οῦϑϑῦ 70ε] 43 ἀπὰ 
οἴδεν ἰδῖς ραββϑᾶρεϑ. --- ΠῚ ΠΥΡῚ] 74, 511 δῃά, τ ἃ ἀϊβετεηὶ 5ῃδάε οὗ τπϑδη- 



ΧΙ. 1--3 83 

ἴῃ, Μίς. 65, --- 8. ΟΣ ΣΌ 20}ὺ Ν2] Οεη, 465 ἔχ. 11 (δοῖα Ρ).. το πυπυτοῦμ ὈΡΡΥ 

ἃ 5ἰδπαϊηρ ρἤταβε οἵ ἴῃς Πευϊετοποπιίϑιϊς τεἀδοῖοτ οἵ 74.; οἵ, 1 5. γ8.9 818, --- 
Ὁ.) Φ}] [,μἐν. 23,8 ΕΖεκ. 3611. δ8,.---Θ,. ὋΣ 529} 74. 215. 48 43 τοῖ.--- 10. Ὁνοπ 
ΣΙ 52] 7ἀ. τοῖϑ, 21» 15 υϑεὰ οὗἩ ἐογβακίὶπρ ἴπε ἔγαες Οοά, 74. 10}0. 18 Τ)ι. 252) 
3116 76γ. 16}1} απιὰ οἴϊεπ ἰπ Κίηρϑ. -το ὉΝ5)21 74. 211, οἵ, 218 γνῇετε ἴμε Αϑβῃϊδγοιῃ 

8τε Ὀγουρῆξ ἴῃ 85 Βετζε. --- 11. Ὁ2)2.}Ν Ὁ] 2 Κ. 1739. ---- 2)2300 Ὁ3)3) Ν1 1. 129 
2519 705, 231 7ὰ. 214 8584, ---- ΠῸ32 ὩΦΓΥ] Ὀι. 1210, .--- 192. ὈΣΣΡῸ ΠΥῚ}}] 15, 3323 431, 
-- 14. πιπῦ ΟΝ ἸΝΌΤ ΤΟΝ] Ἀι. 65 18 1039 705. 2414, -- πησν ΤῸΝ γ52} Ναπι, 2028 
27} (Ρ) ι. 138.48 0381 Καὶ, 1321.26..- 1δ,. Ὁ22 Πηηντ πΓ}] Εχ. οὗ (1) Πι. 21 
74. 216 1 5. γ18..---16. Ὁ »ὺ πΦ»] 10. 139. 438. 291 Εχ, γ3 (Ε). -- 17. ΓῸΡ 100} 
Εχ. 9βδ (Ε).. --ο νϑῦ ὈΓῸΡ ἼΦΝ] [π6 ᾿ἱπῆπιτῖνε ἢ 5, βρεοϊ γίπρ πιοτε ΠΘΑΥΙΥ 

ψ δῖ ἰβ πιεδηΐ Ὁ ἃ ργεσεάϊπρ' πουῃ, ἰ8 ἐουπὰ επ. 1819 (Ε) Κ. οδ 74, οδ᾽ (Ε) 
2 5. 1316. Κὶ, 1619 Νεἢ. 131. --- 19. “222 555. 5] Οεη. 207 (Ε) 01. 93, (τεφυεπὶ 
ἴῃ 76. --τ 30. υἼΠΝῸ Ὑνοτ Ὁ Ν} 2 Κι. 188 2 (τ. 3488, --- 21, γγ. ποίοτίουβ!ν ἃ 
Ἰαῖα νγογὰ, δρρ δὰ ἴο ἔαϊβε ροάβ ἴῃ 15. 4139, .--- νυ τνὉ] 15. 4419 }ετ. 28 αἱ]. --- 
22. τὴν ΦῸ}] 74. 618 15, χὸ 7ετ. 1217 Ῥ5. 944. --- ἸῸΦ᾽ ,2}321} οἵ. [05. 79 15. 489 
Εζεῖς. 2οϑ' 14. 33. τπν ὈΥΝῚ] 2 9. γ39 ἀπ ἴῃς ρᾶγα!εὶ 1 (τ. 1737 [00 69, -- 
70 "παξέ γοιε α 2εοῤίε 70» ἀϊνιδοι7} ἀοε8 ποῖ οσοὺγ εἰβεννίθγε ἰπ 1ῃ 15. ἐχδοῖ 

σοταΐηρ, Ὀυϊ {πε Ἰάεα 15 ἔγεχιςεπὶ ἴῃ Ὀι. --- 238. ὙΥῚΣ ὙΓΥ}}] ΡΒ. 258 2711} 328. 

-94. Τῇς ἢτβὲ μαὶῦ οἵ ἴῃς νεῦβα 18 πραυῖυῪ ἴῃς βᾶπὶῈ ἃ5 [05. 2435. --- ἥγλ αἱ 

͵)οων ἀεαγ] 7ετ, 2918 7οε] 212, (γεχαεηὶ ἴῃ 0). ψ ἢ της δἀάιτίοη αηα τοὴἡ αὐ 
7)» τοιρί, τ᾿ Ὁ)Ὼ ὅῺ] 58. 1262.8͵, ---δὅ. 0 »Ὺ] 1 Ογτ. 2117, ---τ 05} 

ὕεη. 1915. τ 5. 2610 271 Ναπι. 162 
1 ταυβὲ θὲ ενϊάεηῖ {Πα [πε Ράββαρε βῇονβ ἀερεπάεπος οὐ Πϊ. ἀπά δοηυδίπι- 

ἃπος ΜῈ [6γ., ἔζεϊκ., ἀπὰ ροββί θυ ἰαϊογ ντίϊεγβ Τῆς ἰἀεπιϊβοδιίίοθ ἢ ΕΞ 
ἀοε8 ποὶ {πεγεΐογε βεεπὶ ψ6}}] στουπάεά, ἀπά Οταξ 8 ΤΠΘΟΥΥ αἶ8οὸ [4}}5 ἴο ἴῃς 

στουπά. Τηαῖ ἴῃς δυῖμου ἰβ δοφυαϊπίεὰ ἢ 11 8. 8εθη ἔζοτῃ ἢἰ5 δ] υβίοη ἴο 
ΝΑΒ65Β. 

1-ὅ. βαιλπθὶ Τοδὶ ΠῚ Ηἷ8 0809. --- ΗΘ Ορεῃβ ἢ15 Βρεεοῦ ὈΥ 5ϊαϊ- 
ἴῃρ ἴῃ 5ἰτυδιίίοη: 7 ἀσύέ ἀξαγζεμεαϊ 10 γομ υοῖέξ.. .. αἀμά συ 

αῤῥοίμα  ἐίρ οὐδγ γο: δίοτν, δελοίδ,} 2164 ἀΐηρ ᾿ς τυαόξἠηρ 

ὀφζογε γον] ἴῃς Κίηρ 15 ᾿πουρῃϊ οὗ Ὧ5 ἃ βϑῃερῃδσζα ναϊκίηρ Ὀείογε 
ἢἷβ ἤοοκΚ. Α ρῬαγαρῆτγαβε ἰ5 Νυτ. 27. (Ρ). Ὑπὲε Κίηρ]εθβ ρβεορὶε 

816 “πε τοίδομί α τλεῤλεγά. Τῇ Ηοιμδτὶς ῥᾶγα αὶ 15. ψγε]]} 

ΚηόΜΏ. --- δ ἂς Ὁ νιό 7 αν» οὐδ απὴλ γα} ἀγα 21» 505 47 έ 

αημοτρ γον] αἰτεδαὰγν τηδίιγε θη ῆοῸ βδῆον τῃαῖ {Πεὶγ [ΔΊ ΠῈῚ 15 

δάναποϊῃρ ἴῃ γεδῖβ. ΑἿΥ ΟἿΠΕΟΙ τεάβοη οδηποῖ Ὀ6 ἱπηαρίηδα ἔοσ 

τῆ6 πιεηᾷοη οἵ ἴῃς 8οῃβ8 ἤεζα. --- 4ηπ4 7 ἄστοε τυαίξεα ὀφύογε γον 

“ον γος δὲ τς ἀ4)}} 85. ϑαὰ] ἰδ πον ἴο ἀ0 --- ἰἢ8. Ῥδορὶς 

τὐαὐξ αἱ τε ἀσεῖς οἵ ἴμιὸ Ἰοδάεσ, 251 --- ἃ. Α ομα ]εηρε 85 ἴο ἢΐ5 
ον δάε]ν: 41|εγεὲ απ 7} 72ἐν ἀραΐηο μ|6} ἴῃ6 Ῥῆγαβε ἰ5 
ΒΘΏΘΙΔΙΙΥ υϑεα οὗ ἃ ννῖ[η685 ψῇο [65:1ῆ68 ἴο ἃ ογίπιθ.0 Τὴ 4ι68- 
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οηβ νι ῖοἢ ΤΌΠΟΥ ἀγα, ρευμαρ58 ρυγροβεῖυ, σαϑί ἴῃ τῆγιῃτΐοαὶ ἔοττα 
ΜΙ ἀϑϑοηδηοε δἷ ἴῃς εηὰ : 

μὰ τἀδν ν»νεὶ ἑαξάλιἠ 

Ἡψα-λαν»δν πεῖ ἑαξάλιἑ 

Ἡγε-εἰλ »ιὲ 'αελάξεξ 

Εἰ νιὲ γαςεόιλὲ 

-»εἰγγαώ ει ἰαζάλ ξόῤῥεν. 

Τῆς τεηάξηου οὗ [Π6 ῥτορμεῖς ἴο σαβὶ {ΠεῚ 1 οσᾶο 65 ἴῃ ροεῖῖς ἔοττα 
ἰ5 ΠΠ]υδίταϊε εἰβθθετα. ΠΕ ιδϑίοῃβ 4}1 τοίεσ ἴο }ι.1]ςἷαὶ μοη- 

ἐβίγ, νυ ἢ ϊοἢ ἢδ5 αἰνναγβ Ὀθθὴ τὰσγα ἰὴ ἴἢ6 Εδβί. Ετεαυεηΐ δηδοῖ- 

τηδηϊβ δηά ἐχμοτιίδιοηβ ἰῃ ἴμ6 ΟἹ Τεβίδηχεηΐ (ΘΠ ἴο [ῃ 6 νεηδ! 
οὗ τδὲ ᾿υάρεβ ἴῃ 15γ86]. ϑαπηιθὶ 455: ᾿ζηοσε οχ ἀαῦε 7 Ἰαξεμ ἢ 
Ο» τὐλοῦὲ αες λαὺε 7 1Ιαζει Ἠδ τβδη ρμαΐβ ἴῃς τηοτα ρεηδγαὶ 

πυεδιίοηβ : ἤζλον: ἄαῦε 7 οῤῥγεσσε 2 ἥδλονι ἧανε 7 ν᾽αἰϊγεα κά ἢ 

ὙΠΕῈ νεγῦϑ ἅτε εἰβενῃεγε Ἰοϊηβα ἴο ἀδβοσῖρε [6 Τρρτεϑβϑίοῃ οὗ ἴῃ 8 

ΜΈᾺΚ ὈΥ (ΠΕ ρονετία!. Οὐ ,γονι τὐυάσεε ἡαπά ἀσὺε 7 ἑαζεπ α κί, 
2λαί 7 νιἱρὰτ ὀξηπα νῖν ἐγες τὰ 1192 ὙὨΘ αἰβετγεηϊ τεδάϊηρ οὗ (ὅ 
Ψ}] θὲ ἀϊδουββθεα θεῖον. Τῇδ νεῖ τηϑδηΐηρ ὀδη ἰδ ἰουπά 1,μεν. 20" 

2 Κ. 47 15. χα ἘΖεὶ. 225, Ὑμαῖ ἃ ρῆ ὀπαῖς “λ6 εἰδαγ- εἰρη 5 
ἀεοϊατεά Ἐκ. 233, οἷ. Ὀι. τ6}3, ΖΕ ν ἀραΐμεέ τις, ἀνα 7 τοίά γεσίογε 
ἐ! Ἰο γος" ϑυοῇ 566 π|5 [ῃ6 Ὀεβϑί τεδάϊηρ Ἅ“4πῶώ 7 τοί αημϑισεν γος, 

ΜΏΟΙ ἢᾶ5 Ὀδδη ῥτοροβοά, ἀοδϑβ ποῖ βεθηὶ δρρτορτίδίϊε, δηὰ ψου]ὰ 

τεαυΐτα δῇ δάαϊτῖοπαὶ ποσὰ. ---- 4. Τῆς Ῥεορία δοσχυῖς ϑαγημεὶ, ἴῃ 
1πε ψγογάβ ψῃ] ἢ ἢς ὨΪΠΊ56 1 Πᾶ5 υβεά. -- ὅ, Ηξδ 5ο]ειηην σοηοϊιἀε5 

ἢ15 διἰδϑιαιίοῃ ὉΥ πιακίηρ δῆμνεῃ δηά ἴἢ6 Κίῃρ νι Πη688: Καλετυεὰ 
ἧς τοίριοες απα ἀΐς σποϊμίρα ἐς τοΐισε. 1 τ 6 Κίηῃρ 458 ἴῃς ποίησε οὗ 

γαλευεὰ ταθεῖβ 5 ἴῃ βενοσαὶ ἰπβίδῃσθϑ ἰῃ ἢ δῖον Ὠἰβίοσγ. Πουδῖ- 

1655 ἴπ 6 δηοϊπιῖηρ' μ88 σοηδεοσαιθα [Π6 Κίηρ 50 {παΐ ἢ6 15. ρρτορτί- 

δῖεϊγ ἱπιτοάποεά ἴῃ 1ῃ15 σοηποχίοῃ. --- Ζλαὐ γέ λαῦέ ποῦ )ομρα ἴμ 

»"ν λαπά απγέληρ} ἴμπαὶ ψουἹά θῈ ἃ σαυβε οὗ δοσιυβδίίοῃ. --- “πα 

2λεν ταί: δ ἐς τοίϊιθ55} ΠΟΠβΓπηδίοσΥ οὗ ψῇῆδὶ ϑϑπλιθὶ 48 ιδὲ 

8814. Τῇαδ δϑβεσίίοη 15 τιδάςθ οὗ Ὑδηνεῖ οὨΪγ, ΠΟ 8 1Π6 ῥτποὶραὶ 

Ῥεῖβοῃ. 

1. Ὁ ὈΓΊΟΝΤ ἼΦΝ 535] 8 βαροτῆμπουκ, νας (8 δυῖμον ἰ5 ἀϊβυδε τῃτουρβουῖ. 
-- 2. Ἰπρ] 18 Ἰαοκίηρ ἴῃς 82. -τ- 2Ν}] 15 ϑοπιενν δὲ διαιρῇ δῖὶο ---- δσε ἐς γιστο 

γον ἰδαιίεν, δωέ 7 20» νιν βαγί ἀαυε ὀξενε γον ἰφαείεν ἃ ἰογερ “ἐν. ---- 8. 2 Ὁ} 
Εχ. 2015 Νυαπι. 3529 ΠὈϊ, 1916, Βείοτε Ἄεδο οἶδιβε οἵ ἔῃ βεοοπὰ οουρϊεὶ 6 

᾿ἰμϑοτῖβ [86 σοπ)αποιίοι ὁ» (ΞΞ γ). -- 3 ὋΨ ὈΘΡΝΥ] βῆ ἴο 6 Ρεγίεο γ σοοὰ 
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Ἡδθγεν. (648 τεδάβ καὶ ὑπόδημα ; ἀποκρίϑητε κατ᾽ ἐμοῦ. ΑΒ Ροϊηίεὰ οὐ ὮΥ͂ 
Θαρρεῖυ5 (γήδίεα ϑάεγα, Ρ. 265), (]5. πιυιδὲ τεργαβεηΐ 52 ὯὩ} ὉὉ)})»». ΤὨΪβ ἰ5 

δάορῖε( 85 οτρίπαὶ Ὀγ ΤῊ., Ν ε., 1ζ., Κὶ., ἀπὰ ᾽885 ἱπῆυδβησοεα ϑίγδομῃ (4619), 

45 φῬοϊηϊεά ουἱ ὮΥ Θοῃιουβηετ, 7 σα μ5, 5ιν. ὑπόδημα (1π6 τεαάϊπρ ἰδ ἰουπὰ 

ἰπ ἴῃς πενγ ἀϊδοονετεὰ Ἡεῦτενν ἔγαρτηςπῖ8). ΑΔ βῃοεβϑίγιιρ 15 ργονεγθίδὶ ἔοσ ἃ 

τοΐηρ οὗ {|||6 ψόγίῃ, ὕεπ. 1438, 85 1 15. ἱπ Αταθὶς ((ο]ἀζίμεσ ἴῃ 7ρμγ. 415:}». 

ΥἹ]. ρ. 296). Βαϊ ἴπε οοὐταϊπαϊίοῃ ὈΡΩΥ "00 ἴον σ ὀγέδε ευέρ α ῥαΐγ ο7 τἦσες 
ΒΕ 6 ΠῚ5 βίγζδηρε. γε 5ῃου]ὰ Ὄχρεοὶ αἱ ἰδαβὲ Ὁ)5}) Ὁ}, οὐ Ὁ} νὴ (ΚΙ.). Εοτ 

115 τεάβοῃ ἴξ βεεπὶβ θεβὶ ἴο τεϊαῖπ ζ3. [1 μᾶ5 θεξὴ βυρροβεά ἴδαΐ ἴῃς Δαν οὗ 
“ἄσες ἴπ Απι. 25 15 ἃ 5ΞΥπιῦ 0] οἵ ἱταπβίεσ οἵ τεδὶ εβίαϊβ, ἴῃ ΨΉΟἢ οᾶ86 ὈΝὉ))} ἼΘ9 
ταῖρἢϊ πλθδη γι γς ο7 γῃογ!ογν ογ ἰδεῖς ο77 γεαὶ ἐεέαίε, διὰ 115 τυ ὈῈ [ῃε οτρίῃ 
οὗ με ϑγτγίας ἰεχὶ οὗ ϑίγαοβ!. χυοίϊεα Ὁγ Ὦτ., φἹ ον ῥγέσομ, Αἴτοῦ 2 Ὁ χα 

ΤΩΔΥ, Βόνανευ, γεβίους 32 2) (Βι.), ἴῃς ρἤγαβεβ θεὶπρ' 50 πιο ΑἸἶκα τΠαᾶὶ 

Οπ 6 νγ88 8511} ἰοβῖ; [ 15 ςοηβαῖα. --- ὅ. Αἴ τῃς επὰ οἵ [ῃ6 νεῦβϑεὲ ὍΝ ΑΓΔ σου]ὰ 

θὲ Ροββίθίε, θαὰζ ἴο [ῃ6 βοϊδιηπ δα)υζαίίοι νγε 5ῃου]ά εχρεοῖ ἴπ8 ψ βοῖε Ρεορὶς 
ἴο τερὶγ. Τηε πιαγρὶπ οὗ ἴῃς Μαβθογεῖῖς εἀϊίου, ἱπογείοτε, ἐπχθπὰβ ἴο ΥἹΌΝ), 

ΜΝ ΠΙΟἢ ἰ5 ἰοαπά ἴῃ ἴῃς ἰοχὶ οὗ βοπια εὐϊτίοηβ, πὰ 15 τεργεβεηῖεὰ ἰῃ ἢ {Γ. 

6-12. ΤῊΘ Ηἰδίοσ!681 σϑίγοβρθοί. --- ϑασαιεὶ τθοϊϊαβ ἴπ6 Ὀδηεῆϊβ 
τεςεἰνεά ἔἴτοπὶ Ὑδῆνθῃ δπὰ ἴῃ ρβορ]ε᾽ 5 ἱηρταιτυἀθ ἴῃ τεΐυση. 

Τῆς Ὀερίπηΐηρ οὗ ἴῃ6 ρδγαρτδρῇ 15 οὔβουσα ἔσο σογγυρίοη οὗ 

τῆε τεχῖ. ε ἢηά ἴῃ 38} οὔἱν γαλετυεὰ τυὴο ἀῤῥοΐηἠαῖ “οτος ἀραὶ 

“«γοη, ΜὨϊο ἢ ἰ5 ἴδῃ ἰεῖ νι ῃουϊ ργεάϊοαίθ. ΔΙ 5415! Δ ΟΥΥ 

18 (86 τεδάϊηρ οὗ (ὅ : ζέδιεες ἐς γαλευεῖ, τμοὰρὴ 1 πᾶν ποῖ 6 
{86 οΠρίηδ!. --- άσ ἀῤῥοϊπηεα στο 9} ἰΒ ἴῇ6 δοοορίεά ἰγϑηβὶδ- 

ὕοῃ, ᾿πουρ τὐλο τὐγορλέ τοὐὰ οτος 15 Ῥοβϑβίθ]α, δηα ἰβ ρευθδρβ 

[ανουγεά ὈΥ ἴμ6 (ΟἸ]οννηρ νεγβ6. ---- 7. Απ4 ποῖὺ ᾿αξέ γομ» σαμαῖ 

2ια7 7 »η7᾽αν ῥέα τοῦ τὰ γοῖε εοπεσγηίρρ αὐ τε 7μ5: “έεας οὐ γαλτεσελ] 

πῖ5, (πε ἰεχί οὗ 3Η, βεεῖηβ ἴο ρίνε ἃ ροοά βεῆβδ6. Τὴ ἐχραηαθά 
τεχίὶ οἵ (β, δλαί 7 »ιαγ 2ίσα τοῦῇ γος πᾶ ναῖε ἔμοτινη σ γοῖ 

(δεμογα!γ δάορίεα), 5θεπι5 ἴο 6 βεοοῃμάδιγ. ὍΠ6 τοδήϊηρ οὗ 38 

5 Βυρροτίοα Ὀγ ΕζΖεκ. τη. ---- 8. Τῆς Ὠἰβίοτίςδὶ 5Κείο ἢ ῬγοΟΡοΥ πον 

Ῥερίηδ, ἰακίηρ [6 8ο)]ουσῃ ἴῃ Εργρὶ 5 16 5ἰαγί[ηρ- ροὶηῖ: ἤλεη 

“πεοῦ εανιὸ 19 ρὲ 6 Ἐργρήίαρις οῤῥγερεεά “λον! τἴμῈ βθοοῃὰ 

αἶδιιϑα 888 ἀτορρεά ου οἵ 3Η, Ὀὰϊ 15 ῥγεβεγνεά ἴῃ (Ρ. ---- πα γον 
“7 αϑᾶονς εγίεα ἢ γαλιυεὰ ἀπά γαλτυεὴ τορπέ ἤοσος απα Ααγορ 1Ὸ 

ὄγίηρ οἱ γον ζαύλενε, ἀπά νιααάς ἤλενι ἀευε ἐπ ἡλῖς ῥέαεε] τη 5. 15 

ἴο Ὀ6 ρῥτγείειτεά τὸ σπα “έὴεν »ιαάΐφ ζδθρι ἀκσεί 38, “ νυ ἢ 5. αὶ 
ναὶ Μοϑβεβ δπά ἄδάγοη ἀϊά ποῖ πιᾶκε ἴῃετὶ ἀο᾽ (Ὁ γτ.). ---ϑ. ΤῇΘ 

ἀο]ίνεσαποθ νγ85 [ΟἹ] ον Ὀγ ἱπρτατ τάδ: 7Ζΐεν ,ο ροΐ Υαλτυεὰ ἐὐεὶΐ 

σοί, απά ἦσ «οὐ ἥέένε ἑπίο δὲς λαμ ο δῖςεγα} τῃ6 ῥῆγαβε ἰβ οἴεῃ 



86 1: ΒΑΜΌΕΙ, 

υϑεά οἵ Οοά᾽ 5 ἀε]ϊνεγηρ ον Υ ἢΪ5. Ρεορὶς ἱηῖο ἴῃ 6 ρόνεσ οὗἉ πο ῖσ 

Θῃεηΐθ8. [{ 5 δνϊ ἀθηΥ σοπηδοῖθα ψτἢ ἴῃς ῥτορῃσίϊς νίεν οὗ 

Ιβγδεὶ 85 Ὑδῆν θ᾽ 5 βροῦβθα ψῇΟΙΔ (οὺσ ἢεὺ δάιυϊτεγίεβ 6 βοὶὰ ἰῃῖο 

βίανετγ. Τῇδ ᾿ἰδῖ οὗ Ορργεβϑβϑοῖβ ἤεῖε, δίρεγα, 6 βμρῆπες, 146 

ζίπρ οΓ “οαό, ἀοε5 ποῖ ρτεϊεηα ἴο {0]]ονγ [ῃ6 οτγάεσ οὗ ἴῃε Βοοῖκ 

οὗ 7υάρα5. ---10. ΤΙΣ τερεπίδπος δηά Ἴοηξεββίοη, (ο]ονεὰ ὮΥ ἃ 
ῬΓΔΥΘΙ ἴου ἔουρίνεηεϑβ, τά Κα τι58ὲ οὗ [με ἰδηρθαροε οὗ ]ἀ. τοῦ, Οἡ 
τε Βδ8]5 ἀπά τῃς Αϑίαγίεβ, οἵ, αῦονε, ηδ. --- 11. Ὑδηνεἢ Πδά 5επηὶ 

. ἃ5 ἀε]ίνεγοῖβ "εγμόῥααὶ απα βαγαξ απάὰ πῤλίπαλ απ δαηιμε1 
“Βαγαᾷξ 15 δἀορίδα ἴτοπι (5 ἰπβιεδὰ οὗ ἰῃε Βεάδη οἵ 38), ἃ Ὠδῖης ηοΐ 
οἴμεσγνίθα Κποῃ ἐχοερί ἴῃ (ῃῈ ρεηθδιορίοδὶ ἰδ τ Οἢγ. 77. Α5 
ἴῃς Ργδβθηῖΐ ραβϑᾶρβα 15 ΨῃΟΙΪΥ ἀδερεπάεπι οἡ (ἢ6 Βοοκ οὗ [υάρεϑ, 

1 ἰδ ἀπ] Κεὶγ τῆδι 11 μα 5 ργεϑεγνεά (ογ 5 (ῃ6 πᾶπιε οὗ ἃ ἀδ)νοσεσ 

οἴμασνδα ἀπκηοόνῃ. ,ἘΔΌΡΙΠοα] ἸΠρΘΠΠΥ ἢδ5 Ἰἀδημῆεα Βεάδῃ 
στ έν, ἃ. τοῦ, ἀπά δαριοομ. Τῆς ἰηϊτοάποιίοη οὗἩ ϑαπγαεὶ ἰηῖο 

106 ᾿Ιδῖ οσσαϑίοῃβ ὯῸ 5ΌΓΡΥΪΙΒΘ, (Ὁ (ἢ6 διῖθοῦ πλᾶῖκαβ τη πὸ ψῃϊῖ 

Ῥεῖον [ἢ ρτεοαῖϊαβδὶ οἵ ἴῃ ἡυάρεβ ; δηά 1ῃ 6 νετὺ ροΐηϊ οὗ ἴῃς ἀγρι- 

τηεηΐ ἰ5 (παῖ {πο Ὠδά 781 τε 6] ]εἃ δραϊηϑὶ πὶ. ὙΠεγα ἰ5, ἴῃ οτα- 
ἴοτϑ, ΠΟ τϑᾶβοῃ ἴοσ οῃδηρίηρ ἴῃ6 ἰοχί δὲ [Πἰ5 ροίηΐϊ. --- “πα ἐξἤοεγεα 

γος ονι “δε απ 97 γομν' ἐηδημΐθς γομπα αδομέ απα γοὶς ἰυοί ἐπ 
φέσι» ν}] δἰτηοβὲ ἜΧϑΟΙ]Ὺ 85 ἰη Ὀΐ. 125, ΤῊΣ ροίΐηϊ οἵ νίενν 15 Ρα]- 
ῬΔΌΪΥ [Π6 βᾶπηε ἃ5 ἴμαΐ οἵ γη)3. --- 12, Τῇε δυῖῃοσ ἰ5 580 ἀοπϊπαῖθα 
ὉΥ 5 ἰάθα τῃδϊ 6 γβργεβεηῖβ ἴῃ6 δἰἴδοϊς οὔ Νδῃδϑῇ 45 ἴπε οοςᾶ- 

βίοῃ οὗ (ἢ6 ἀδιηδηά ἴοσ ἃ Κίηρ : γμ φατν τἠσέ ΜΝιαλαφὰ Ζίηρ οὗ 

Ἄνινιοη εαγις ἀραίμο γο ] Βα. {π|π 5 [Π6 ψψογάβ ἃ ἰδίεγ ἰηβογίίοη, 

Ὁυζ [ΠΘΥ̓ 566 ΠΔ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο [ἢ 6 56ῃ56. --- 4η4] γοι σαία [0 γιό. ΔΝὸ 7 

δι α ἀΐηρ «λα γωΐ οὐδ τς, τυλεη Καλευεὰ γον Οσά ἴς γον ζἴηρ} 
ἴῃε ροϊπί οὗ νίονν ἀἰδιίϊηςγ ἀβγπχεά. 

6. "η5}] 80 ἰβοϊαίςἃ σαπποῖ θὲ τίρῃι : λέγων μάρτυς κύριος Φὅ τερτεβειηίβ 

τὴν ἢ ποΝῸ ψΠΙΘΉ ἰδ ΠΟΥ βΈΠΟΓΔΙΥ δἀοριε. 895 μα5 γαλτυεὰ αἰονιε ἴς σοα 

δὰ (5 δἀἀ5 ὁ θεός ἴο κύριος. Ιξ 8. ροβ581016 ἐπεγείογε {παΐὶ ἴῃς οτὶρίπαὶ νγᾶβ 
ὈλποΝΠ ΚΥΠ πλπν ΨΒ ΟΕ ἰβ ποτὰ ἀρρτορτίαϊα ἴο {Π|5 ἔγεβῇ βίατί 'ἴπ ἴΠῈ βρεβοῇ, -- 
ΓΝ ΠΦ}] [με νεγῇ ἴβ ἀπυβυλὶ πὶ ἴῃ 5επ8ε οὗ δρροϊπιΐϊπρ ἴο ἃ ψοτῖς, θαῖ τῃς 
σοπαρί μδίϊοι ὁσσαγβϑ Ἰυδὲ Ὀεῖονν οὗἁὨ τυογιξίν τοὐὰ οπεὲ. ὙἘδ τεπάετίηρ οἵ ὅτ: 
τὐἦο αἰ ξγεαί {δίριρε ὁν 1:ὲ λαμα ο7 οτος ἰδ ῬυοθδὈ 7 ΟὨΪΥ ἃ Ῥδγδρῆγαβα. --- 

Ἴ. Τρ Στ) ΓΝ] (ὃ ρτεῆχεβ καὶ ἀπαγγελῶ ὑμῖν οα΄ ἴῃ6 ρστουπὰ οἵὨ ν»ῃ]ςἢ πιοϑὲ 

τεςεηΐ εὐϊτοτβ ἰπβοτὶ Ὁ50 πτν), Βυΐ [Π6 οα86 ββεῖηβ ἴο μὲ οπε ἴῃ ψηϊοἢ [ἢ ς 
τοτα αἰβῆσα τεδάϊπρ' 5ῃου]ὰ θὲ τεϊαϊπεά, Τῇ ῥέμς 8 Ἰδοκίῃρ ἴῃ 1 (σά, Οοι. 

14. ἀρυὰ Νγοβ!]οῃ 6). ---- 8, Ὁ) ΧῸ] (ὦ 848 καὶ ἐταπείνωσεν αὐτοὺς Αἴγυπτος -Ξ 
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Ὁ ΧῸ 29) ὙΠΙΟΝ ἰδ ῬΥΟΌΔΟΪΥ οτἰρὶπαὶ (τ. 4].), 85. ἴῃς. οπιββίοῃ οδὴ ὃς 8ο- 
οουηϊεά ἔος ὈΥ Βοιηεοϊεϊευϊοη. Οπ [με οἵμεσ μπαπὰ μαεοῦ αμαά ἀΐς :οης 6, 

ἰπβίεδα οὗ [πε βἰπιρὶς μαςοό, βεεπὶβ ἴο θὲ ἃ βοσῖε᾽ 5 ἐχρδῃβίοῃ. --- ἸΝν}}»} 88 ἴῃ 8 

ΘΠΊΡΒαϑῖβ ἰβ ἰαϊά ἀροὴ Ὑδῆνε ἢ 8 δοι νιν 411 τπγουρΉ, ἐξήγαγεν (6. πρᾶν Ὀς 

τῖρει. Μοτς δἰϊγαοῖίνς βόνγενεν ἰ8 [πῈ βίπηρὶε Ἵμβδηρε οὐ ροϊῃιϊπρ ἴο ὙΝλ5}" 

( ε.) νοι παῖε ἴῃς νεγῦ βυθοτάϊπαϊε ἴο πε ῥγεσεάϊΐηγ. ---- Ὁ12.2»} Βδγα 
της βἰηρσυίατ 15 ἀεοϊάεαϊγ το Ὀς ρῥτείετγεὰ ( 6.), βξυρροτίεὰ Ὀγ (δῷ. ----θ. Εοτ 

ἤἥατον (6 ᾿ὰ8 γαδὲμ δἰηρ 7 “ἴαξονγ, δαοριεὰ ὈγΥ Νε., Βα. ΤὨς ἰαϊϊες 'β5. ἴῃ 

δοςογάδπος ἢ 74. 47, θὰΣ τ[ἢς οἴμετ ἰδ ποῖ 80 δβῃτίγεὶυ νυ ουϊ πα ορῪ 88 Νε. 

Βυρροβεβ; οἷ. τ Κὶ 253---10. ὌΝ ΑΔ. τάδ ὙΌΝῚ Ογέ ἃπὰ νεγβίοῃβ. ---- 

ΓΥΏΦ»] τοῖς ἄλσεσιν (Ὁ 85 ἴῃ γ8.3.--- 11, 95} 85 74. 829, “εῤογαλ 5 τεδὰ 
Βεζα ὈΥ 5. ψΠῖοΒ ἰηϑετὶα Οἱαΐεονε Ἰαῖου. ---- 2} 8ᾶ8 ρίνεπ ἴῃς ἐχερεῖεβ τυ ἢ 

ἴτοῦῦ]ε, ΖΦ τεπάειβ ἰξ ΠΦῸΦ οὐ ἴῃς πεοτν μα ᾿ξ τεργεβεηῖβ 11 32, 85 18 σίνεῃ 
ὈΥ 5οπιε οἵ ἴῃς ΒδΌΡ᾽ηἰςαὶ ἐχροβίϊοτβ πὰ 8εῖ ἰοστῃ ὈΥ Ρβευάο- Ηἐγοηγτηυβ ἴῃ 

μἷ5 Ομεομεές (έν. Οῤ. Ἑὰ. ΝαἸ]ατβὶ, 111. 814). βαγαξ (532 ν᾽ λῖ ἢ ἰ5 τεδὰ 

ὈΥ πιοβὶ τεςεῆϊ βοῆοϊδιβ (ἱποϊάϊηρ Κα 611) ἰ5 186 τηοβὲ βυϊῖϑοϊε πᾶς. Εν. 

(σον "8. 11. Ρ. 514, Επρὶ. Ττ. 11. Ρ. 364) τενίνεά δῃ οἱά σοπ)εοΐατε χηεπιϊοπθαὰ 

ὉΥ ΟἸΙετίουβ ἀπά Μίςμδεἰβ τμαὶ “ὀαάονε ἰβ ᾽πε οτἱρίπδὶ παπὶς (οἴ, [ἀ. 1.218). ---- 
ΝῚΦ)] 5.»»50»; (51.385. ὙὨΙΟΉ 8 δἀοριεἀ Ὀγ ΚΙ., οὐνεβ ἰϊ8 ρἷδος ἴο ἴῃς Ἰμθοσυ 
ἴῃμαῖ ϑαπλυεὶ ννουἹὰ ποῖ ρὰΐ ᾿ὶβ οὐγὰ πᾶπιε μθτθ.0 Βαΐ ἴῃς ντίϊεγ ἰουπὰ ἴῃ 
ϑδιυπεὶ ἴῃς οἸϊπιαχ οὗ τς δάἀάγεββ, δηὰ ἴμεγα 15 πὸ τεᾶβϑοπ ἔογ σμβδηρσίηρ ἴπε 

τεχὶ οἵ ϑιρροβίπρ “ΝἸΌΦ ΩΝ ἴο θῈ ἃ ἰδΐεσ ἰῃβευτίοῃ (Βα. δὰ ἀρρδγεηῖγ Ὀτ.). --- 
Γ3] ἴῃς δοσυκαῖίνο οὗ σοπάϊιίοη, Πᾶν. δγμίαχ, ὃ 70 ὁ. --- 12. Ὁ295Ὸ Ὀ5ΠῸΝ ΠΥ] 
δε οἴδυβε 5 Ἰδοκίηρ ἴῃ 5. Τῆς νίενγ ψν Βῖο ἢ ἰδ Ἔχργεββεβ ἰ5 ἑουπα 4130 ἰῃ 1ἀ, 

85 (οἷ. Μοοτε᾿β ποῖε) δπὰ 1 8. 8. 

18-18. Το ἔπγοαΐ οὗ Ρπηἰβημιθπὶ ὑροη ρθορὶς δηά Κίηρ ἴῃ 
(856 ΤΠ6Υ ἴάγηῃ 546 ἔτοπι Ὑδῆνεῃ, δηὰ [5 αἰ[δϑίδτίοη ὈῪ ἃ πιίσδοϊβ. 

-- 18. Απά ποιυ] ἰτθαυ θη] τπλᾶτγκα ἃ ἴυτη ἴῃ {πε ἀϊδοοῦτθα ΟΥ 
ἄγαν ἃ σοποϊυϑίοη ἔτοπι ὑγῆδι ργεσεάβϑ, [05. 24" 3 74. οἱ, 26- 
ἀοί 71ᾷς ἀΐπρ τυλίολ γος λαῦε ἐλοφεῃ] ἴῃ τεοεἰϊνεά τοχὶ δ45 τὐλίελ 

)ρ σεξεά, Ἰαοκίηρ ἰη (58, Ενεῃ νἰϊμουΐ 1 τ[ῃ6 νεῖβα 5. ὀνθσῇ!. 
“44 ῥελοία " γαλτυεὰ λας το ουέν γος α ἀί,6} ἴλ6 ἀδϑίτε ᾿45 θθθῃ 

Π]ΠΠ16α. ----14, ὙῊα ῥτοπιῖβα ἰῃ οᾶϑ6 οἵ οὐδάϊεηςα : Ζ}.. γοω αν 

γαλευελ.... ἐλδη γος τλαΐ ἐνε] οὰ ἴῃ6 τϑδάϊηρ 566 τῇς οτιἴοδὶ 
ποία. ---15. ΤΏΘ αἰϊαγηαῖίνε τῆτθαϊ υ565 [6 βαῖηθ δχργαθββίοῃβ: 

ἀδαγζθη ἐο ἐλε τοΐεσ, γεδεὶ ἀσαίηε “ἦ6 νιοιεά. ὍΤΕ ρϑπδιν τἢγοδῖ- 

εηρὰ ἰ5: δέεῃ διε λαμ 97 γαλευελ τοῖὶὴ δὲ σραΐηεΐ γος ἀπα γον 

ἄίης ο ἀἰγερον γομ] τε ἰοχὶ οὗ 39 πα5 σπά ἀραίμε γον γαήλεγς 
ΜΠ ΙΟἢ 5. Οϑυτά. --- 16. Ιῃ σοπβτηηδιίοη οὗ τῃῇ68 Ῥτορῃεῖ 5 ψοτγά 
186 ΡΘΟρΡΙῈ ἅτε ἴο 56ὲ6ὲ “6 σγεαΐ 7λΐηρ τυλίεὐ γαλτυεῖ ἐς αὐοι 10 

40] ὩδΙαεΙγ, βεηὰ ἃ [πῃ ο -ϑἴοσπι ἴῃ ΒΟΠΊΠΊΕΙ. --- 17. 1. ἐξ ποῖ 



88 1: ΒΑΜΌΕΙ, 

«υλεαί λανγνεςί ἐο- αν 2] ἴῃς ψῇθαΐ ἰδ Πρε δῆδγ ἴῃ Ὀατγίου, ἴῃς ἤγβὶ 
οὗ ψῃϊοἢ ἰ8 ουξ αἴ Ῥάββϑονεσ. [Ἃη [ἢϊ5 βθβάβδοη σαὶῃ σάγοὶν {115 ἴῃ 
Ῥαϊδϑιίης." 7, τυἱὴ εαΐ μῤοη γαλευεὰ ἀπά ἦφ τοί σεπαὶ ἐλμηπεῦ ἀπά 
γαΐη} 1, σοῖςες αρα γαίπ. ὙΤὨΘ [δυπάοσ 15 1η6 νοίςε οἵ Ὑδῆν ἢ, 
Ρ5. 18. 2ο. ΤΠ ταϑυὶὶ 1} 6 {Πεὶγ σοηνϊοιίοη οἵ {6 χτεαΐ δη 
1ΠπῈγ δὰ σοπιηεἀ ἴῃ σρζέηρ α Ζίηρ. ----18. ΤῊΣ ἐνεηΐ ννὰ5. 85 
ϑαιηυθὶ δὰ ργεάϊοϊεά, Αἱ [8 Ῥσάγϑσ ἴῃ νοῖςθβ δῃά ἴδε σαΐῃ 

οάῖηε: σηα αὐ ἠδλε ῥεοῤίξ ,εαγεά γαλευελ αηα δαπιμεὶ, 

18. ογῦνθ ἼΦΝ] οπιϊτεά ἴῃ 658 θὰϊ τερτεβεπίβὰ ἱπ (5 ΑΙ, ἢ ἃ γ ῥτεῆχεὰ, 
85 δ ἴῃς σα86 ἴῃ Ἰηϑῃῦ ΜΆ5. οἵ 33. Τῆς ννοτὰβ ἅτε δὴ ἰπβοτγίίοῃ πιδὰς ἴο 
σουπίεγαοϊ {πε ἱπιρταββίου ἔπαῖ [6 Ῥεορὶς {πεγηβεῖνεβ μδὰ δἰείεα ἴῃς Κίηρ. 

Τῆς 5βῃογίες ἰεχί ἰβ ποϊεα Ὁγ ζδρρ. λίοίαε Ογέδεας, Ὁ. 436, ἀπὰ ἰ5 δἀοριεὰ ὈΥ͂ 
τηοβὶ τεσεηΐ ΟΥ̓ Ε]ς8. --- Π)}] 1Πς 115. οὐντεἀ ὉΥ 9 Μ55. (Ώ6Ε.) δπὰ 3, Ὀυϊ {8ὲ 

Ἰαϊϊετ ἰ8 ἔγεθ ἰπ 115 ἐγεδϊπηεπὶ οὗ [ῃς σοῃ)υποιίοῃ8. --- 14. ΤΉῊς τεχί οἵ 398) 15 υϑὰ- 
ΔΙν ἰδκθῃ 85 “ ἃ ὑγοϊδϑὶβ επάϊηρ ψἱἢ δπ ἀροβίορεβὶβ᾽" (Ὀγτ. οί) : 77,.),ε αν 

Ῥαλτυεᾷ... ανπα γοἠσιν. .. αγεγ γαλτοελ. γομν Οά--- τἰᾺς ςοποϊυβίοη. ͵5 
Ἰεῆ το ἴμ6 τπουρῃῖ οὔ Πα ἤδαγοσ. Βαῖ ἴῃς ῥγοῖδϑβὶβ ἰ8 ἀποοηβοίοπαρνυ ἰοηρ, δὰ 

ἴδεγα 15 πὸ βυ ἢ} τεᾶβοι [ογ ἴῃς δῦγυρι Ὀγεαϊκίηρ οδ΄ 85 ννὲ γεδα γ ἀΐβοονες ἱπ 
Ἐχ. 3282 (Μοβεϑ᾽ ἱπιραϑβίοπβά ἱπιεγοαββίοη), Τὸ Ῥερίῃ {πε δρβοάοβὶβ Ἰἢ ὉΓΛΔῚ 
15. στδιηπηδιϊ σα }}ν ἴῃς οοττεοῖ [Ππΐπρ ἴο ἀο, Ὀαϊ 1ἴ πα κεβ δὴ Ἰάεπιίϊοαὶ ργοροβίτίοι : 
ἐγγοις αν γαλδιυεά. .. ἑάφρι γοι τοῦδ! γολίοτο γαλτοεά. (61 [ε6]5 1ῃς ἀἰβῆςαϊεν, 
ἕον ἰξ δαά5 δἵ {πε επά οἵ ἴπε βεπΐεμπος καὶ ἐξελεῖται ὑμᾶς, ψῃϊς, πονγενεσ, ἢδ5 

0 οἴπεγ δυϊποῦῖυ. ε. ρίνεβ ὈΓῚΤῚ 88 πε τεδάϊπρ οὗ σοτίαίη Ηερτ. Μ55. δπὰ 

ἴῃ οηε τεοεηβίοι οὗ ὅ᾽ ννγεὲ ἢπὰ γυππν, τπουρὴ ὈΘΕ. ἀεπίεβ ἴῃς τηδηυβοτρὶ δὰ- 
τπουῖγ ἀπά πα 5 {Ππαὶ οἵ ἴῃς νεγβίοῃ βιϊρῃῖ. ΑΒ ἃ Ἵοπ)εοΐαγε ἴῃς τεδάϊπρ τεο- 

Οταπιθ ἢ (5 [156], ἐν ῃ νυ ἤουΐϊ ΔΩ ἐχίθγπδὶ δυϊ πουγ, 1 Πᾶνε τΠπετγεΐοτε δάοριεὰ 

ἦτ, οαὐνττἰπρ τς οἰαυβα 2 ΠΝ ΠΥ ἼΠΝ, ὙΠΟ τνὰβ ὈγοΌΔΟΪΥ δάἀάεά αἴεγ τς 

οογγαρίίοῃ ἴο δ.) δά ἴακεη ρἷδος ῴδὸ Κὶ}.). Τῇδῖ τπῈ ρεορὶς γιαν ἔνε ἴα 

{τευ  ΠΕῪ ρίνεῃ 85 ἴπε επὰ οἵ οβεάϊςῃςε, 91. 41 Απι. 519, --- 16. Ὁ52)Χ2Ν 21) 15 

ενϊἀθπεν υπβαι5δοίοῦυ : καὶ ἐπὶ τὸν βασιλέα ὑμῶν (58 ἰ5Β ναὶ νψε τεαυΐτε. 

Βαϊ Οἵ 5 ργοῦδθὶγ τίρῃϊ ἴῃ δἀάϊπρ ἐξολοθρεῦσαι ὑμᾶς ΞΞ- Ὀ5 ΝΠ", ἴοτ [5 αοπς 

οου]ά ρὶνε τίϑε ἴο [86 οοτταρὶ τεδαϊηρ. Τα τεχὶ οἵ (51, ἰ5 δἀοριεα Ὀγ ΚΊ., Βα. 
ὝΤΔΠοῆυπι δἀπὰ Κίπιοδι πιαῖτθ 3 2 Ν2Ὶ πηθδῃ αι] ρον γοιν ξένε, Ὀαϊ 15. δ 

[ογτοεά. ζ:.. ἰταπϑὶαῖε : ὧς ἐφ τοας τῤογι γοιν γαίάεγς, ἀτιὰ τα [ο]οννεὰ Ὁγ ΕΝ. 

“οΡραῖ τἢἰ5. ἄοεβ νἱοΐεπος ἴο ἰῃ6ς Ηδεῦτον. --- 10. πρΡ Ὁ2] 8. υϑεὰ ον ναγεῖγ, 

πρὶ Πανίηρ θεθη ἔπος αϑ66. --- 17. 15. πε ἱπιρεταῖίνε ἐχργεβδίηρ ἴῃς οοπβε- 

4υεποε οἵ ἴπ6 ῥτεοεάϊηρ νετν, οἵ, ὅεπ. 207, Κα ὔπίρ, ϑγμήαχ, 364 ἐ, -το ον 5] 

τπετο γα βῃουὰ βὰν 1»; σεζέησ. ὙἨ5. σοπβιγυοιίοι 18. ποῖ ὈΠΟΟΙΏΠΊΟη ἴῃ 

Ἡδεῦτον, οἵ. Κδηΐρ, ϑγηήαχ, 402... Τῆς οἴδυδε τολτελ γε ἄανε ἄοηε ἐπ ἐλε ἐγες 

47) γαλτυεὰ ἰδ Ἰαοκὶπρ ἴῃ 45. --- 18. ἼΝ Ὁ] ἰ5 αἰ ἤεγεπεν Ρἰδοοὰ ἴῃ 38ὲ ἀπά (ῦ, ἀπὰ 

Φ Ἰετοπῖς, ἐπ 5 σοπι ΠΕ ΙΑΤΥ͂ Οη ΑΠΊΟ5 47, ἰ5 οἰϊεὰ ὮὈγ ΟΙεγίουβ, Ὀὰϊ 6 58 γ5 ΟἿΪ 

τἰῆαϊ δ6 μα5 πονεῖ βθβ γαίῃ ἰῃ (με ἰαϊίες ρατὶ οἵ [πε οὐ ἰῃ [υἱγ. 



ΧΙΙ. 1γ-ᾶς 80 

τῃεγείοσε βυβρίοίουβ. γε ἢανε δὰ οσοδβίοῃ ἴο ποῖϊος ἴμδἱ βυο ἢ πνοτὰβ ατεὲ οὗ 

Εα3Υ ἰηβευτίου. 

190-25. ΤῊ16 ΡὈΘΟΡ]6᾽8 Θοῃζοββίου δηἃ β8111|6}᾽5 ΘΟΠΟ] πἀἱ ηρ᾽ ΘΧ- 
ΒοΣ ΔΕΟη. ---- ΤῊς ρΕΟρΙε, ἴῃ ἔδασ οἵ ἀδαίῃ Ὀεοδιβ8 οὗ [Π15 ογοννηίηρ 
δ, θαβϑθεοῇ ϑ4π,6}᾽5 ἰητεγοθϑϑίοῃ : 2)» ,0γ Τὰ» σογυαηής 1 ΥαΆ- 

τὐεὰ “ἀν Οοα] ἴπαῖ ϑαπιιεὶ βἰδηάϑ ἴῃ ἃ βρεςίδὶ τεϊδιίοη ἴο Ὑδθννεῃ 

15 ενϊάθης ἔτοπὶ ([ῃ6 ἰδηριάρα. --- 20. Ηδ εησουγάραβ με πὶ: ΧΖ, 
ἡπάσεαά, ἀσυς ἄορ τἀ συ, οπέν ὧο πού ἡμγπ ἀοίἷς ,γονι ογοδοτυίτιρ 

γαλιυελ] 2 (ἢγ. 2 οἷ ,445.--21, Απά ἐο ποΐ ἱμγη ἀσίαδ αὐ. 7 τλε 
ποίλίηισε] ἴῃ6 ψογὰ τηιϑὲ 6 τακεη οοἸ]ΘοτίνεὶΥ οἡ δοσουηϊ οἵ [Π 8 
γετῦ5 ΝὨϊοἢ ἐοΙ ον : λελ ὧο πο Κγοῆ απὦ ἐν πού ἐδἤσεγ, 707 “λεν 
αγέ ποίλέησ)] ἴῃ Ἰαηρυδᾶρα ἰ5 (ῃαϊ οὗ ϑεσοηᾶ [ϑβαἰαῇ. --- 22. ἼΠΕΥ 
μάνα σεᾶϑοῃ ἴο Ὧδ Πποροίῃ!: 20γ, γαλτυοά εὐ πού εαφέ ἀῖῦαν 

λὲς φεοῤίε γον “τε σαΐζε 9 λὲς ργεαί παηι6] ἴοσ τῃ6 νεῖ οἴ. 74. 6:3: 
απ ποῖν γαλευεὰ λας εαεί ἐς οὔ Τηαῖ δῆ ἢ Μ}}} σᾶνα ἢΪ5 Ρ6ο- 

Ὁ] ,»μ»ν λὶς παριδ'ς σαξέ 15 ἃ σοτηρδγαίίνεὶυ ἰαῖε σοησερίίϊοη, [05. 7) 

(Ρ). Τῇδῖ Πἰ5 τερυϊδίίοη ν}}}} βυοσ 1 ἢς τοὐεοῖβ ἴΠ δῖ 15 ἐν εηῖ: 

2.0» γαλευελ ἀας τρηηφρίαζεη το γιαζέ γον ὦ ῥεοῤίξ )ογὶ ἀϊνισείζ  οτὶ 
186 τηδίη νετῦ οἵ, Μοοτο, γμρες, ᾿. 47. --- 28. Τῆς ρτορῃεῖ ψ}}} ἀο 

ἢϊ5 ρατί : 2.97 ριν ῥαγέ--- αν ὁέ ἐΐονι »ις ἐλαΐ 7 σλομία οἵη αραϊησί 

γαλευελ, ταί 7 «λον  ἐξαφε 19 2 γαν 70» γοιε] ἴο περίεςί ἢἶ5 τηεαϊα- 

τουῖαὶ ορροσγίηῖγ που]ά Ὀκ ἴο 5ἴη δραϊηβί Ῥοῖῃ ῥρατγίῖθβ. --- 934, ΤῊΣ 
σοπαϊτίοη ἰ5 [πα ΤΠ6Υ 5ῃοιυ]ά δεῖνα Ὑδῆνεῃ ΜΠ σἰεδα(αϑίηςββ : 
ον γος σεέ τὐλαΐ ὦ ργεαΐ “λίησ ἀφ λας τυγομσή ἐπ γοῖτ ῥγέδεπεε) 

τοῖ ,ἴ0» γοῖε, ἃ5 ἴηὴ ΕΝ. Ὅῆε τϑίδγεηςβ ἰ5 ἴο ἴΠ6 τηΐγδο]8 58ὲ ν]ῖ- 

Π65566. --- 25. [πῃ οᾶ56ε οὗ ρεγϑίβίεηοα ἴῃ εν] {Πὲν ἀπά {πεὶγ Κίηρ 
λα δέ ἀδείγογεά, τἴῃχ6 νϑτὺ ἰ5 υϑεὰ οἵ Ρείῃρ Κι]]6ὰ ἴῃ Ὀδί 6 τ 5. 

260 2η1 δηὰ ῬτοῦδὈ]ν ἰοο 5 ἐογυναγά ἴο 8415 ἀεαίῃ αἱ Ο!]θοδ. 

19. πρ.] καὶ κακίας ἡμῶν (51; χὰ ἐχρεοῖ ταῖμοῦ ΠΝΙΠ ΠΡ Π. --- 90. 09] ἰ5 
Ἰδοκίηρ ἴῃ ὅ, --- 91. .2] 15. επιίγεϊυ τπεδηΐηρῖεββ (Ὗς., Πτ.) δπὰ 15. ποῖ τερ- 

τεβεηϊεὰ ἰπ ἴῃε νεγβίοῃβ. Α βογῖρε τηδύ βᾶνε υυῦτεη ὝἼΠΝῸ ὑπάεγ ἴῃς ἱπῆα- 

δος οὗ ἴῃς Ῥτγεσεαϊῃρ νεῦβὲ ἀπά δἴεγναγαάβ τε ἴο τηϑῖκε ἴξ πὲ μθτε ὈΥ͂ ομδπρ- 

ἰῃρ ἴῃ ἤτϑὲ Ἰεϊῖεν ἴο "3. --- 32, 5) Ν1)5} ἡωγαυΐέ Ὦ, ἰπαἸςαῖεβ πονπ, θὰ πὸ οπδηρε 

᾽ξ περεββ8γ. ---38. 5 Ν 027 ἴῃς κάσες δεηπαάΐφης, Ὀτ. 7 ἐρςε5 ὃ, 8 106, Πάν. .5γ:- 

,αχ, 8 τοῦ. --- Ὁ Ὁ πν] 8. ἃ σοπιπιοῃ σοπβίγαοιίοι : ἐξ ἐς ἡοο ῥγοζαριε α ἐλέη 
νη νιφ ἰο αἷρ, οἴ. 705, 2415, --- ὙΥΊΣ ὍΣΩΝ ὨΥΣ.] οἱ, Ῥ5, 258.13. γχ28 Ῥγον, 41}, 
-τ- ὙΥ2] 8δου]ὰ ργοόρδῦὶν θῈ ρῥοϊπιθὰ ψἱ ἢ [ῃς αὐιῖοὶε (ΚΙ., Βα.). --- 24. γΝ Ὁ] 

ου ἴῃς ἔοττῃ ϑίδάε, Ογασι. 111, 2.--- 394. ΙΔ αἱ γον ἀδαγέ, (ὃ ρτεῆχεβ σά, 
-τ ΙΝ 1.2] ὅτι εἴδετε (ὃ -Ξ- ὈΓΙΝῚ 5), 8 οογίδ! Ἶγ βιποοίμεσ. 



9ο 1: ΒΑΜΌΕΙ, 

ΧΙΠ. απὰ ΧΙΥ͂. Τ|6 τονοὶὶ ἀραϊποὶ (16 ῬὨΙ]1β[πο5 πὰ [δ0 
Βγβί βιοοθ881] διίδοκ. --- ̓ομαῖῃδη, 540} 5 σὺπ, ορθὴβ [6 γγᾶσγ ἴοσγ 
ἱπάεροηάξδησα Ὁγ δἰαγίῃρ ἴῃς τεϑιάεπὶ οὗ ἴῃς ΡΠ, βιπεβ. Τῆς 

ΘΏΘΙΩΥ ᾿ηπ] αἰαῖ ο}Ὺ ἰμνδία [6 σουηίγΥ δηά ἰάκὸ ἊΡ ἃ βίτοηρ ροϑὶ- 

τίοη νγνἤδησθ [Π6 τανᾶσὸ ἴῃς ἰαηά. ὅ8441.}}᾽5 ἔόσοε Ὠγ6 115 ἄνγᾶν 611] 

Βα [ᾶ5 ΟἣΪγ 5ἷχ ῃιιηάγεα πηϑι ἰείϊ ἀπά ἀο65 ποὶ {εαὶ δῦ]ε ἴο δἰίδοκ. 
Αἱ 1815 )υηοίαγα, ἰοπαῖῆαῃ τ 5 δα)αϊδης πᾶ καθ ἃ (οοΙ αγαν 

δϑϑϑυϊς ἀροὴ ἃ ἀείδοῃμεά ροβί οἵ τῇς ἢ βιηε5. Ηἰβ βυσοθϑθ 

τῆτονν5 [Π6ἰγ Ἰηδΐ σδρ ἰπῖο σοηΐαϑίοη. ᾿ΓΏΘ σοπιηλοίίοη ἰ5 ν 5:0 16 

ἴο ὅθ] ννῆο, ψιμουΐ ϑναϊ πρὶ ἕοσ ἴῃ 6 δῆβννου οὗ ἴῃε οὐδὸς (ἡ ] ἢ 
ες Βὰβ Ὀδραη ἴο σοη50]1), Ὠγυδῖοτβ 5 τηθῃ δηά ἰεδάβ [Πϑτῃ δραϊηβὶ 
τἢε ίοα. Ηδε ἰ5 τεδηίογοδά Ὀγ ἀεβογίίηρ ΗἩθῦτενβ ἔγοπὶ ἴῃς ῬΏΠ]15- 

ἰἰπε σαρ, δηὰ ἴῃ6 ἄδὺ ἰ5 βρθηΐ ἴῃ ρυτϊϑιὶηρ ἀπ ρῥ]υπάετϊηρ. 

ΤῊΣ ϑυοςθβ85 ἰ5 1655 ργοπουησθα [ἤδη ἰΐ τηὶρῃξς ἢᾶνε Ὀεεη, Ὀδοδυβα 

540] ἰᾶγ58 ἃ ἰδῦοο οἡ ἴῃμε δαϊΐϊπρ οὗ ἰοοά. Ὑπογθῦυ τῃ6 ρεορίς 
Ῥεοοιὴβ ἴοο ἔδἰπί ἔοσ βυσοθϑϑίι ρυγβαΐ, ἀηα, ἤδη ἴῃς ἀδΥ δηά5, 

(4]] ἀροη ἴῃ σἀρίυτεα σαιῖ]α ἴῃ σιοῇ ἢαβίθ ἂἃ5 ἴο δαί ψίῖῃ τῃ6 

ὈΙοοά. ὅ841:1 τῃδγείοσγε σοπητηδηάβ ἃ ἰαῦρε βίοῃθς ἴο δὲ υϑοὰ 85 

8Δῃ αἰΐαγ, ἀπά ἰἢς δηϊπγαὶβ ἅττα δἰαίη δἵ ἰἴἃ ψὶϊπουΐϊ ἔτ ΠῚ τήτυ δὶ] 

οἤεηςα. 
ὙἼΠ6 5666] 15 υηοχρθοίϊεά ἴο ϑ4ι1], ἔοσ, οὐ σοηϑυίηρ [6 ογδοὶα 

Μ᾿ ταίεσεηςσς ἴο ἃ πἰρῆϊ δἰΐδοκ, ἢς τεςεῖνεβ Ὡ0 σαρὶγ. Ηε υηάετ- 

βἰδηήβ τπἰ Ὑδηνεἢ 5 ΔΏΡΤΥ Ὀδοδυβε οἵ ἴῃς νἱο]αἰίοη οὗὨ τ[ῃ6 ἴάθοο. 

ΤῆΘ ρα ΠΥ ραγν ἰβ δοιρῃς ὈγΥ [6 βδογεά Ἰοΐ δηά ἀϊβοονεσθά ἴο ὈῈ 
]οπμαῖίμδη. Ηε οοῃίεββεβ ἴπαὶ 6 δία ἃ ᾿[{||6 ΠΟΠΘΥ͂ ἴῃ ἱρῃοσγᾶποθ 

οὗ ἢἷ5 (δι ετ᾽ 5 οὐ) υτρδιίοη, δηα ἀνοννβ ἢϊβ ν ]Πηρηεβ5 ἴὸ ἀἰ6. Βαυΐ 

τἢε Ῥεορῖβ ἱπίδγνθης δηά τεάδεπι πἰπι. ΤΏΘΓΕ 15 ὈΥ τη 5. Πτηθ ὯῸ 
τπουρῶϊ οὗἩ ἔυγῖμοῦ τνατίαγο, δηὰ [ἢ6 σαπηραίρη ἰογπηηδῖθϑ ἱπουΐ 
ἀεείϑινε δἀναηΐασε ἴο δἰ ποτ δ᾽ 46. 

ΤῊΪΒ ἰ5 186 τηδΐη παγγαῖῖνα [ἰ 15 ἰηἰοσταρίοα (Ὀεϑι 65 ΓΙ ΠΟΥ 

ἱητεγρο αι οη5) ὈῪ ἴννο αἰ ρτοϑβίοῃβ ; οπα (135) ρίνοϑ ιι5 δὲ Οἰ]ραὶ 
δὴ ἱπίοτγνίενν Ὀεϊνεεη ϑάτηιεὶ δηὰ 541 ἰῃ ψῃϊοἢ (ἢ ἸΑίτεῦ 15. ἰῃ- 

[οτπηβα οἵ ᾿Ϊ5 τεεοϊίοη ; [86 βεοοπά (1353) ἀδβθοπθεβ ἴῃς ἀϊ5- 
Διτη θα σοπάϊίοη οὗ Ιβγαεὶ. Αἱ ἴῃς επὰ οὗἉ ἴῃς ββοιϊίοη (145,5) πὲ 
βηά 4 ρεῆογαὶ ϑιιπηηδσΥ οὐ ὅ541}}᾽ 5 δοιν Ὑ ΠΟ πᾶν ἤᾶνα ὈδδῺ 

δάἀάἀοά Ὁγ ἃ ἰαῖεσ ἢαῃά. Αϑίάξ ἔτοτη {Π686, [ἢ δίοιῃυ ἰ8 οἰθᾶσγ δῃηὰ 
οοπηεοίεά, δηα χὰ ἤανῈ πὸ ἀϊβῆου!ν ἴῃ ἰἀεημγίηρ 1ἴ 85 ἃ ρατί οἵ 

186 1{{π6 οὐ 541 νι ΐοἢ θερδη ἴῃ 9᾽--τοὐ, 
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Ὕπετςε ἴ8 βυ υβίδηιτδὶ ἀπαπίγα τ ἴῃ ἐπ Ὲ ἀπαὶγβὶβ," δηὰ ἴῃ τς σοπποχίου οἵ ἴπε 
τιδῖη βίγεδπι οἵ ἴῃς παγγαῖϊνε ν τῇ [ἢ Ἔα] εῦ δοουυπὶ οἵ ὅ40}᾽5 εἰεοϊίου, ΤΒε 

τεάβοῃ ἴου τεραγάϊΐηρ ἴῃ βεοϊίοῃβ βεραγαϊθα ἄρονὲ 85 οἵ Ἰαῖεγ ἀαἴθ ἴῃ ἴῃς τεβὶ 

οἵ ἴδε βἴοτγ, [ἰδ ου ἴπε βυγίδςς, ὰϊ ψ}}} θὲ ροϊηϊεαὰ οὐἱ 'ἰπ ἀεῖα!! ἴῃ πε σουγθα 
οἵ τῇς εχροβίτίοηῃ. Τῇ βιυάεηϊ πᾶν Ὀς τείεγγε ἴὸ  ε., ὑφ. ΡΡ. 246--248, 

γοἑϑ, Ῥρ. 266-272; δϑῖδάς, ΟΚ͵Λ 1. Ρ. 215 βι; Κυεπεο, Μ΄ ΟΟ3, Ρρ. 371, 381; 

Βυάάε, Α᾽.5. Ρρ. 191 ἴ., 204-208, ἀπ Πί5 ἰεχὶ ἴπ 530 7., Οογ!}, δ ρ8. Ρ. 

97 ἴ., ΖΑ. Χ. Ῥ. οὐ (.; ΚίειεΙ, σι. 11. Ρ. 28 (1λε γεβϑυ}5 ἴῃ 15 ἰγδηβδίῖοη 
ἴῃ Καυΐζϑοι, ...544.7.); Ὀτίνετ, 20 4, ». 175; ΝΥ. ΚΕ. δια, Ο7.Χ ὁ 3, Ρ. 134. 

1. Ἴπε νεῖβε 5 ἰΐ βίδηάβ ἰὴ 38) 5 πηδδπίηρὶοθ5 δηά ἐν! ἀπ ν 

ἃ ἰαῖς Ἰηβετίίοη. --- 2. ΤΏΘΓε βεθιὴβ ΠῸ αἰ Που] Ὑ πῃ σοππροίίηρ [ΠΪ5 

νεῖβε αἀἴγθοιγ ἢ τα, Α5 βΒοοὴ 85 58} νγὰ5 πιδάς Κίηρ δε τὸ- 
οτυϊτεά δῇ ἀγτν οὗ ἴἤγεα [Πουβαηά τηθι: σλμῶ ἕο “ἠομεαρα τοῦθ 

εὐὐὰ δαμέ ἐπ Δπεληπασὴ ἀπά ἐπὶ ήομμ βελδὶ ννῈ παΐαγα!]ν 5ὰρ- 

Ροβε ὁδοῦ ρἷδος ρατηιϑοηθα νίτῃ ἃ τῃουβαπά. Μ|ΟἢπηΔϑἢ 511}}} Ῥ6δῦβ 

115 δηςίεηΐ ἤδίηθ, δηΐ ἰ5 ἃ νἱ]]αρα οἡ [ῃ6 πογίῃ 546 οὗ ἃ βάττον ναὶ- 

Ἰεγ βοιτἢ οἵ ψῃ οὶ 1165 αεῦα. Τα Ἰοσαίίοη ἰ5 ρίνθεῃ Ὁ Επβορίιβ 

δηά ]ετοπΊα 45 πἰπα τ 1165 ΠΤῸΠῚ [6 ιβα] 6 πὶ ΘΑ Βδιηδῃ. ὍΤΠε 5465 
οὔ [Π6 νψδάγ οὐ ψἈ] ἢ 1ἰ ἰ5 Ἰοσαιεά ἀγα 511} γεῖγ βῖεερ. Βειμεὶ, πον 
Βεδη, ἴῃ 6 ν 6] -Κηονῃ βαποίμσαγυ, ννα5, Κα Μ|Ιο μδϑἢ, ἃ βίσοηρ- 

Βοϊά. Βοῖῃ ψετε οσσυρίοα ὈΥ ΔΥπλῖθ5 ἴῃ ἴἢ6 Μδοοδῦεδῃ ψ 818. 

ΤῇΣ ὕνο ρΐδοεβ ἅτ τηθηιτοηθά ἰορείπετ, ΕΖγ. μῦς Νεῆ. γ᾽ ττὖι 

- “πᾶ 1λε γεδί τὐενε τοὰ ,οπαίάαη λὲς δορὶ ἐπ σεύόα 97 Βεργα»ιῖη 

16 σοηίυβίοη οἵ ΟἸθεδῇ δπὰ ὅεθα 5 580 οὈνίουϑβ ἰῃ 1ἢ]5 ἤρου 
ἴῆα! 1 Πᾶνα σοτγεοῖϊθα ἴο ἴῃ6 οὔθ ἰοσπὶ τἢτουρῆοι.. Οεῦα ν 5 ἴῃ 6 

νΠαρα ᾽υ5ῖ Δοτοβα [ἢ 6 Ρᾶ55 ἔτγοτη Μ|Ιςῇπιαβῇ, ἀπὰ τἢς6 ἴννο ἱορεῖθετ 

τηιϑὶ ὃς Πα] ἴῃ οτάεγ ἴὸ σοιημηδηα ἴῃ6 ρᾶ85885. ΕῸΓ ἴῃς Ἰοσδίίοη οἔ, 
15. τοῦ ψῃϊςἢ, ποννενϑσ, πηακοβ Ἔνϊἀεηϊ (Πδΐ ἰη 1541 4ῃ᾽ 5 τς σόα 

δηά Ο᾽δεαλ οὐ ϑαμ σετα ἴνο αἰεγεηϊ ρῥίδσοϑ, ίοσ αἴεσ Μισῃτηδϑῃ 

1ξ πγοπιίοηβ ἴῃ οτάθσ αορα, Βαπιδῇ, δηάὰ Εἰροδῃ οἵ 8.1]. μαι 

Οεθα 15 ἰπϊεπάθα ἴῃ οὐγ Ὠατγταῖϊνα 15 δνϊἀθηΐ ἔτοπὶ 115 τηθηϊτίοη ἴῃ 
τη6 ᾿τηπηθάϊαϊα βθαιεὶ. Αἰτεσῦ ἴπῈ οῃοῖςα οὗ δὶ βο] ΐθσϑ, 54] ἐἀ5- 

τηἰββεά τἢ6 τεϑὶ οἵ τῃ6 ρεορῖε ἴο {πεὶγ ΒοπΊ65. ---- ὃ. Ποηδίῃδη σγιοῖξ 

2ε Κερίάδηξ οΥ διε ἐλιήλεδπος] τῃ6 νεγῦ βθθπηβ ἴο ΠΩΡΙΥ ἰῃδὶ ἰΐ 

Δ5 ἃ ὈΟΙΒΟΏ, Ποῖ ἃ [ΓΟΡὮΥ ΟΥ ὈΙΠ|4τ, ἴῃδὶ Ῥγὰ5 ϑπ εη. ΓΘ ταβί 

οὗ 1ῃ6 νεῖβε : “45μώ4 172ὲ δ λιιδιοησς ἀεαγή, απα ϑαμέ έν 1.6 

Τγωπιῤεί ἱπι αὐ ἐς Ἰαρή, ταγίπρ: 241 1Δ6 Πἤεόγειυς ἀσαν Π Ῥαῖβ ἴῃ 6 

51 5ῃπου]ὰ κἰϑίε ἴπαὶ 1 πᾶνε ἀϊβεγεά ἔγοπι ἴῃ 6 οοηβεηβιβ ἰῃ τεραγὰ ἴο ἴῃς εχίεηϊ 
οἵ ἴῃς ἰπϑεγιίίοῃ νυ οἢ πὰς δἱ ν.1δ5, 



92 1 ΒΑΜΌΕΙ, 

δὴ Αὔεδγειυς ἴῃ 840}}5 τηου τῆ, το σᾶπποῖ 6 οοττγοοῖ. ΤῊΘ 

εἶδυξε απ {ῃ6 λέ εημες ἀεξαγα Ὀταβεπῖβ ἃ [σῖμοσ αἰ βῆ υ Ὑ 6- 

οᾶυι56 ὅ840]}᾽5 Ὀ]ονὶπρ οὐ ἴῃ6 ἰπαπηρεῖ μου ἔο ον ἱπηπηεάϊαϊοὶν 
οη ]οηῃαῖμδη5 ἀεεά. Ἐοὶ πε ἰαδὲ ἴνο ψογάβ οἵ (ἢθ νεῖβε (ὅ 
τεμάειβ 2ἔε σέαυες ἦαυε γευοίεα ἴῃ ὨϊΟΏ τη νεγῸ δὲ ᾿θαϑὶ βθεῖῃβ 

ἴο Ὀε οτὶρίμαὶ. Βαῖΐ ἴῃ [18 ἔογτῃ, οσι ἰὴ τῃ6 ἔογπιὶ μὰς Ἰεόγειυς λαῦε 

γευοἠεα, ἴῃ 6 οἸαυδα τιυϑδὶ σοργεβθηΐῖ ἴΠ6 σταροτὶ [ῃδῖ σᾶπια ἴο (ἢ6 

ῬὨΠἰδιημθ5. ΜῈ γα το] θγαῦὶν 5αΐδ ἴῃ τοϑιοτίηρ {Ππογείοσα : σηα {16 

λείας ἀδαγα [τῃ6 τεροτ] σαγίηρ: Τῆς Πεόγειυς ἀσὺέ γευοίε 
186 Ἰητοτπθάϊαῖα οἰδυβε νν}}} [Ώ6 π θ6 ϑυβρίοϊοιβ, ἃ5 ἃ ὑγο Δ ΌΪν ἰδία 

ἰπβοσίίοη. [{ ἰ5 ἰὴ ἴδοϊ βυρεγῆἤυοιβ, ἀπά τῃ6 οτὶρίηδὶ πδγγαῖνα 

ῬτοθαὈΪν ἀδβοτ θα ἃ ῥγοπιρὶ πιονθπιθηΐ οἵ ἴῃ6 Ῥἢ 5. Π 65 ἀροῃ 
Μιὶοη αβῃ, πιακίηρ 540] τεῖγεδὶ ἴο αεῦα, νοσα γα πα ἢϊπὶ ψ] ἢ 

βἰχ ῃυηάτεά τηδη ἴῃ ν.}6, ΤῊΪβ οτπρίηδὶ ἀδίαπι 45 ὕεθη ἐχραηἀεα 

ἱηῖο {πε ἐχαρρετγαίβα βίδίθιηεηϊ οἵ ν.ὅ. 

1. Τῆε νεῖβε 8 ρίνεπ ἴῃ 38 σδῃ πιεδῃ ΟἸΪΥ οπα [Πϊηρ: δαρνδτοας ἃ γεαν οἷά 

τοἦτη ἀξ δέψαν ἴο γεῖρηι απα ἀδ γεῖρ δα υο γεαῦς σνεῦ 75 γαφ᾽ 115. 18 ῬΙΡΘΌΪΥ 
δὐοβυτά. ὙὍὴς ἐδ] εϑὶ ἐπάεανουγ ἴο ρῖνε ἴῃ6 ψογὰβ ἃ 86 η868 566 Π|5 ἴο ὃὈς τὸ- 

οοταεὰ ἴῃ ΖΦ : δαημ τας ἑρποζεη ας α εὐϊὶἑα α γεαν οἷά τοάτνΣ ἀφ ὀφραν 1ο γεῖρ":- 

ΤΗΪβ 15 [ο]οννεά Ὀγ Τμεοά,, δηὰ [Π6 εηεν ἘΔ ἰ πὶςδ] ἐγαάἰίοη, ἱποϊ άπ [86 

Βρυγίουβ Ϊεγοπιε ἴῃ τῃ6 ᾿ηεεδέονες. βδδκὶ {ΠῚ} ΚΒ ἰδ Ροββίθ]α ἴο τε πάεσ ἐγε δλδ 
γε γεαν ο7 ϑαμῖς γεῖφηε .ς. ἀφ «ἀστό. ΕΤῸΟ. βυρροβεβ παῖ ἃ γεὰγ δὰ 
Ῥαββεὰ βἴπος ἢϊ5 ἢτβὶ δποϊπιῖηρ. Ταπομυη ἤόνγενεσ Κηονβ οὗ ἱπίεγργεϊεβ 

ΒοϊΪά ἐπουρῇ ἴο ἀϑϑαηια {πᾶὶ ἃ πυπιῦεῦ μα5 ἀγορρεὰ ουϊ οἵ ἴμε ἰεχί. ΤῊΐβ ἢᾶ5 
ΥΕΙΥ 5! 1ρῃῖ Οτγαοῖκ δυϊπου τ οἡ [15 546, 8ἃ8 ἵννο Μ55. οἵ ΗΡ τεδὰ «δαμ τὐας 

ἐλίγίν γεαν: οἷά. ΤῊΣ Π0]6 γεῦβα ἰ5 ἰδοκίὶπρ ἴῃ ἴῃ 6 πιοβὲ ἱπιροτίαπι Μ55. οὗ 

Φ (λ ἰβ8 ἀείεοϊϊνε Βετ6) δπιὶὶ ἰβ {πογείογε βυβρίοῖουβ. Ὑμε βυβρίοἴοη ἰ5 ποῖ 
τεϊίενεα ὈῪ ποιϊοῖηρ [πὶ [ἢ βεπίεπος 8 οδϑῖ ἰη ἴῃ ε ἴοστα οἵ ἴπε οῃγοποϊορίοαὶ 

ἀαία ἰουπὰ ἴῃ ἰαΐεγ ραγῖβ οἵ ἴῃε ἢἰβίοτγ. [τ βεεπὶβ [οἰθγαΪΥ ενϊάεης Πα ἃ 

βογῖθς, νυ» 5ῃϊπηρ' ἴο τῆᾶκα ἢΠἰ5 σὨγο πο οΡΎ οοπιρίεῖο, ἰπβετίε [ἢ νεγβα τοξδάσε ἐδ 6 

πτεριδογς, Ἀορὶηρ ἴο ΡῈ 40]68 ἴο βιρρὶγ {[Ππε86 αἵ ἃ ἰαῖεγ ἀδΐε, ψῃϊοῃ μόνγενοῦ Βα 

νγὰ5 ὉΠ4 0]. ἴο ἄο. ΤῊΐδβ ἀρρ 165 "οῖῃ το ἴῃ γεδγβ οἵ ὅ341}᾽5 {6 ἀπὰ ἴο [με γϑᾶγβ 
οἵ ἢἰβ τεῖρτι, ἔογ 5 ΦῚ σάηποΐῖ 6 σοττεοῖ, ἀπά ποῖ ἱπιργοὈΪΥ ᾿ΓΙΦῚ 8. οού- 

τυρὶ ἀυρ!ςαιίοπ οὗ [πε [οἸϊοννίπρ νψογὰ (ε.). ἘΕχιοπάβά ἀϊδουβδίοπ οὗ (ῃς 

γεῖβε ἰῃ ἴδε οἱάεγ ἐχροβίζογβ, (οσπεὶῖυβ ἃ Γρίάς, ϑομπι., Ρ[εἰβεν (Φινόέα Κεκ- 
σία) Ὦδνε Ποὺ ΟἿΪΥ ἂπ δηι]υδτίαη ἱπίεγεθι. Τὴὰ ΨῃοΐΪς νεῖβα 5ῃου]ὰ ὃς 

δἰγίοἴζεπ οαξ. --- 3. θ᾽Ρ5Ν] 5ῃου]ὰ θὲ ἐο]]οννεὰ ΒΥ ΨῸΝ 5 ἱπαϊςαϊδὰ Ὦγ 5. Οπ 

ΜηοιἊώρπασ, οἴ. Βαράεκεν, δα ει, Ὁ. 119, Εατγοῦ ἴθ ΘΟ Π ΚΕ} 5 Θίέῤεί Ζεχὲ- 

ἤορ, ἸΝ. Ρ. 216. λ7οιενέ δείλεί οσσατβ ΟὨΪΥ Πέτα δοσογαϊηρ ἴο 385. Οπἡ ἴδε 

ΠΟΥ͂ ΚΘΏΘΓΔΙΙΥ δοσερίεά ἰἀοπβοαιίοη οὗ Βεῖ με] ἢ Θείδρε οἵ. Μοοτε, γμάσες, 
Ῥ. 42. Τῆε ἱπηροτίδπος οὗ ἴμεὲ ἵνο ρἴδοεβ ἤξεῦε τρεηἰϊομεὰ ἰβ ποίϊεὰ Ὁ 
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ΟΑϑπιι, σεορ.3 ῬΡ. 2ςο, 290ο. Α5 ρραίλακ Ὧδ5 ποῖ θεξη τηεπιοῃεα Ὀείοτε, 
1δςε δἀαϊκτίοπ ἀὲξ τονε πιδάβ ὈΥ 35 Πᾶ58 της ἢ ἴῃ 115 ἰανουτ. ---- 8.2 Γ»}»222] ἴῃ τὸ- 
ξατὰ ἴο {πε ρίαος ἢεγε ἰαϊεπάει, να τῆν ποῖβ {παῖ [οπδῖμδπ᾿β ἀδαά ἴῃ ἴῃ 6 ποχίὶ 
νεῖβε ἰβ ρεγίογπιεα αἵ σεόα. Μοτεονεσ, ἴῃς ροββεββίοη οἵ ὕερα 8 ἱπιροτίδηϊ 

ἴο δἰπὶ ψῆο Ψψουϊὰ σοπίτοὶ ἴῃ τοδὰ Ἰεδάϊπρ ἃρ ἔγομι ἴῃς Τογάδῃ να]]εγ. [ἢ 

ν 6 5840} δηὰ Τομπδίμαπ δε οσουργίπηρ εν α, ψ ῃΐϊο ἢ πονεῖ ε 688 ἰδ Τα] δὰ 

Οἰδεοαλ 97 δεηγανιέρμ ἴὰ 141, Τὶ βεαπὶβ ἐνίἀεπὶ {πᾶὶ Οεόα 5 ἱπιεπά εἀ [Ὠγουρἢ- 
οὐ (Πϊ5 παγγαῖϊνες. 1π ἴ86 {τἰπιὲ οἵ ᾿βαίδῃ Πόνενεὺῦ ἃ5 δἰγεδαγ ποίεά, Οἰόεαλ 

Ὁ 5ατ νιᾶ5 ἀἰβιϊ ρα βμεα ἔτοπι ΟςθΆ. ---- υϑπν Φ0Ν] [86 ρῆγαθε ἀδῖεβ θδοῖς ἴὸ 
τὰς {π|6ὸ ψΒὲπ ἴῃς ρεορίε ψέτε ποπιδβ οὐ αἱ Ἰεδαϑὶ τεπι-ἰνγε! την γε αλίνι. -ττ- 

8. 7 τῃς νετῇ 15 αϑεὰ θα αἰνναγβ οὐ 5πτηρ ᾿ἰνίπρ θεΐπηρθ, οποα οἵ 5ιτκΚ- 

ἵπρ [πε τοοῖκ, ἔχ. 178. Βυϊ ΤΠοπαίμαη τννουἹὰ ἐο τποτε ἴδῃ τήν ξέ ἃ ΡΠ] Ἰατ, ἴγο- 
ῬὮΥ, οὐ {τ απ ρ 8] πιοπυπιεηῖ; δα ψουὰ ουέγίάγοιν ἷϊ, ίοτ νν ΐοἢ βοπιθ Οἵα σ 

νεσῦ ψόουἹὰ ΡῈ υβεἀ; Απι. οἷ, νυ Ὠϊ ἢ ἰ5 οἰϊεα 85 δῇ ὄχδιηρὶε οἵ {Πἰ5 γεγ υϑεὰ ἔοτ 

με ονεουΐμτον οἵ ςο]απιηβ, ἰδ οὔβουγο δηιὶ ργο Δ ΌΪΥ σοτγαρί. ΤΗΐβ τεαβοπίηρ 

Ιεδά5 ἴο {με οοποϊυϑίοῃ [πδΐ 21) ἰδ Ὧπ ΟἰΟΟΓ οὐ ἃ ραγγίβοῃ. ---- ϑιυϑορ ΨΌΦῸῚ 
ὉΠ .. .7 ἰβ οπε οἵ ἴῃς ἐγμεές εγέεσγρη. ΤῊΣ βοπιενῃδὶ νἱοΐεης γεδῖ- 
ταθηΐ δἀνοοαίε ρον ργοοθαϑ οη ἴῃς ἴΠοοτγ παῖ ἴου ἴΠ6 νγογβ Ὁ ἼΣΣ ΨῬΌΦη: 

ἠθετήκασιν οἱ δοῦλοι (ὃ νγε 5ῃοι 4 τοδίοτε Ὁ. ἼΣ }95 (Βι.). 1 580 τε σψογάβ 

(νὰ οσ νἰεμουξ ΟΝ) δου! ὰ (ΟἹΠονν ἱπιπιςαϊδίθὶΥ οα οσφθρ (Βα.). Βαϊ ἱπ 
παῖ οαθ8ε ἴπε ἱηϊεγμεάϊδία οἰδυβε ἰ8 βυϑρίοἰουβΒ. ΤῊ {}} τεᾶβοῃ ἔοσ [15 οπιἱβ- 
βῖοῃ ψ1}} Ὀ6 βεβῃ ΟἿΪΥ δἴζεσ σοῃβι ἀετὶπρ [πὸ πεχὶ νεῦβα. 

4-1ὅ6. Τηαὶ (ἢΪ5 ρασγαρταρ (αἱ ἰδαϑὲ [ῃ6 τηαΐῃ ρατὶ οὐ 11) 15 
ἔἴτοπὶ ἃ αἰ εσθηΐ βοιγοα 18 αῃίνθγβα! ν σοησεα6α. [1 15 ομαγδοίοτὶζεά 

Ὁγ μανίην ΟἸἸ]ρ4] ἃ5 115 βΒ6θὴβ ἰηβίεδα οἵ ὅερα. Βυΐ 841}}᾽5 πηονε- 

τηθηΐ τοι αεδά ἴο ΟἸραὶ ψουἹὰ Ὁς, ἔτοπὶ ἴῃς τα! ατγ ρΡοϊπὶ οὗ 
νίενν, δὴ ἰηβᾶηθ δῖαρῃρ. Ὑπὸ Πρ Ϊδη 5 ψνεγα 5γᾶα]᾽5 βίγοηρῇο]ά. 

Τὸ τεςονοσ ἴμο ἤδη οησα δραηάοηθα νψουἹά δε ῥγδςι ςδ!}ν ἰτὰ- 
ῬΟΒδΒΙ016. [Ι͂η ν.δ νὰ πὰ 84:1 δηὰ Ποπαίμδῃ 51}}} ἴθ θῦα νι ἢ 
1Π ΕἾ 5Π14}} ἔοσσοβ. Τὴ ᾿οιγηου ἴο Οἰ]ραὶ δηᾶ Ῥδοκ ἰ5 πιδάϊα ΟὨΪΥ 
ἴο δοσοπηπηοάδία [6 σοπιρῖϊεσ. Τῆδ ομδηρα οὗ βοεῆβ ἰ5 δοσοη- 
Ῥαηϊβα Ὁγ ἃ τειηδγκαῦϊα σμδηρα οὗ ἴοπθ ἰη ἴῃ παγγαῖϊναε. [Ι͂ἢ 1Π6 

οΡδηΐηρ᾽ νεῖβεβ 54} δηα Τοπαίμδη δοῖ 85 τεαὶ γι ]οτβ οὗ [ἢ 6 ρξορὶβ. 
Ιῃ τῇς [Ο]ονίηρ σμαρίογ {ΠῈῪ σοπίίηπα ἴο δοῖ ἰπ 1Π6 βᾶπηε ΨΑΥ, 

ΜΠ ὯῸ ἀρράγεηΐ σοηβοίουβηθθα {παὶ τπεὶγ Κίηράοτη ἢᾶ5 Ὀδθῃ 

τεὐεοϊοεα. [Ιη τῆς ἱπίογνεηίηρ ραγαρταρῇ ϑ4πλι6] ἀρρθδῖβ 85 (ἢ 8 

τπεοοτγαῖίς δι ῃουὶν, ἀπά 8411 ἰβ γερυκεὰ ἴοσ μανίηρ δοῖβὰ ἱπά6- 
Ῥεηάθημγ. Ἐνεῃ ἤδη Π6 [45 νναϊϊεὰ βενεὴ ἀδγβ ἰῇ δοοογάδῃοα 

γε [ἢ Βδτη 6 1᾽5 ἰπ)ποιίοη, ἀπ ἤθη ἴπ6 σαυ86 οὗὨ Ι5γαϑὶ 15. ἴὴ ἾθοὈ- 

ιν θεσδιβα οὗ ἴ6 ἀεϊαγ, ἢ6 ἰ5 οἰϊάεα ἰοσ ἰαἰκίηρ ἃ 5ἰπρ]6 βίερ 

ψτπουΐ βδηι6}᾽8 Ῥσεϑθησα δηα σοηβθῃῖ. 



94 1: ΒΑΜῦὕΕΙ, 

Τῆς ρδγαρταρῇ 85 504 }}γ ὈεΘῃ βυρροβεά ἃ ἀυρ]ϊοαῖα οὗἉ εἣ. 15 

πὰ ἀερεηάεδηϊ ὑροη παῖ. [{ 56 6πὴ8 ἴο τὴ8 πόσα ρτοῦδοϊα ἴῃδὶ 
τῖ5 ἰ5 ([ἢ68 δα δῦ ἀπ {πεγείοσε ἴπε οτίρίπαὶ, ἴῃς ἤγϑι τεᾶβοῃ Ῥεΐῃρ 

τῃαῖ ἴξ ἰβ ποτα οἰοβεὶν Κηϊς τ τῃ6 ο]άδγ πατταῖϊναο. Βοϑίἄθϑ ἴῃ 6 
ῬΒεποίηεπα οὗ ν."΄, ᾿ξ ἰ5. αἰβιίηςιν ργεραγβα ἴοσ ἴῃ τοῦ ΟἿΪγ ὈΥ 

βιρροβίηρ [ἢ]5 ἴο Ὀ6 [Π6 Θαη] 6Γ πατταῖϊνα σδῃ γα δοσουηῖ ἕο Οἰἶσαὶ 

ἃ5 ἴῃ6 βεθῃξ οὗ 15. ΕῸΓ ἴῃ6 δυῖμου οἵ ἴῃπδῖ σῃαρίθσ ἀββυγεα! υ 
νου] μᾶνα πηδάθ ϑαύλθὶ ἀθροβα 8411 δἱ Μίζραϊ, [ῃ6 βαποίυδγυ 

ἡ Πετα ἢ σἤοβ6 ἢΐπι, 84 δ ποῖ ἰουηά δηοῖπεσ Ἰοςα] ν βρεοϊβεά 
ὉῪ ἰδίοτγ. [τ Παγαάϊγ βεετηβ [ΠΚεὶγ, τηοσθονοσ, (ῃδΐ δῃ δυῖποῦ το 
Κηδνν [ἢ 6 ᾿τηργαϑϑῖνα δπα προ Ὁ] 6 ἡδτταῖϊνε οὗ 15 νου] [δ 6] ΔῸΥ 

Οὐ] ραϊίοη ἴο σοτροβα ἴῃ6 οὔβ Ὀδίοσε θ58. Οὐ {πῸ οἴπεγ παπᾶ, 85 

ΜῈ ἤᾶνα 86θῇ, ἴῃ6 παγγαῖϊνα οἵ ψῃϊος τς ἰδ ἃ ρασί 5 σοῃπηροβεά 

ἴο τορίδοα [ἢϊ5 οῃξβ, ἀπά ἴῃς δαΐμοσ ἢδαὰ ὄἜνεσυ γϑάβοη ἴο ἀυρ)ςδῖα 

τη ϊβ βεοιίοη 45 ἢδ ἀμυρ)οαῖθα οΟἴεῚ βοθηθβ οἵ ἴῆς οἱάδθι βίοσυ. [ἰ 

ψΟυ ἃ Ὀ6 ἀδβίγα]α ἴο Πἰπὶ αἶϑθο (85 δ 5 πηιοΐ τηοτα αἰ Εν ἃ 

Ῥγθδομοῦ (ἤδη [ἢ 6 Θαγ] ΕΓ δα Πογ) ἴο πᾶ κα οἰθαγ ἴῃ 6 γεᾶβοῃ οἵ 5405 

τεὐεστίοπ, ψγῃ ϊ ἢ 5, ἴο 5αὺ ἴΠ6 Ἰδαϑῖ, ΟἹ]Υ οὔβουγεὶν δεῖ Ὀδίογα ὰ8 

ἴῃ τῆς ῥγϑβδεηῖ παγγαῖϊνα. 

{τ Ὀὲ ἴακβη 85 ρτονεᾶ παῖ νγγὰ ἢᾶνε ἤεγα ἃ βεραζαῖβ ἀοουπιγθηῖ, 
1ἴῃε αμεδίίοη αγίϑεβ : ΕΧΔΟΙΥ Πθγα ἄοες ἰξ Ὀερη [15 ΙΟἾΟΙ 

Ἰγαῖϊς ἰ5 Ἔν ἀεητν 15, Βυΐ [ἢ6 ρΡοτ ᾿ἰπαϊϊ 15 ποῖ 80 ρἰδίη. [11 ἰ5 

ΒΕΏΘΓΑΙΥ δϑϑιμηεὰ ἴο Ὀςε Ὁ ἃ5 ψὲ ἤηά ἱπ Βιάάε᾽β ἰεχί. Τὸ ἢ ϊ5 
ἴῇεγα βθοῖὴ ρσᾶνθ οὐ]θοϊίοηβ. [Ι͂ἢ ἴῃ ἢγβδὶ ρίδοθ [Π6 ραιῃοσίηρ οὗ 

[6 Ρξορ]ε ἰ5 δἰγεδάυ βαϊά ἴο Ὀ6 αἱ ΟἸ]ραὶ ἴῃ ν.. Γ Ϊβ, ἴο ὈῈ βιζα, 

ΤΏΔΥ Ὁ6 σοττεοίεα ἴο σεῦα, οἵ ομ 64. Βιιΐὶ Οἰἰρα), ἃ5 ἃ ρίαςε οὗ 
τηυδίετίηρ [6 ΝΠ Ο]6 ΡΘΟΡΙΘ, βθθι5 ἴοο πδίαγα! 50 ἴο 6 5εῖ δϑὶά6. 
Δραΐη ψ ἤᾶανε 16 δῃουπιουβ Πυθοῖ οὗ ἴῃς ΡΠ] 511η65 ἴῃ ν.ὅ, 
ΜΠΙΟἢ οἸεαγν ἀο ποῖ σοπηροτὶ νὴ (ἢ6 πιαίη Ὠδτγταῖϊνε ---- ἴῃ ΨΒΙΟἢ 

5401 ορϑγαῖθϑ ἢ ΟἿἹΥ δἷχ μυηάτεα τηεξη, δηὰ ραϊβ ἴῃ6 Ἔπεν ἴο 

Πρμι. [Ιῃ ἕδος {Π6 δυΐμοσ, μανὶηρ ραιῃεγεα 411} 15γδσὶ, 15 οὈ]ρεά 
ἴο πιᾶΚα [ἢεπὶ ἀΐβρετβε ἴο ἴπ6 οᾶνεϑ ἀπά ἀθῃβ πα σδιτῪ ἢ [Π 6 τὰ 
ἃ ἰάτρὲ ρατί οἵ 841:}}5 βίδπαϊηρ ἀγπγ. Τηδὶ τη]5 σουἹὰ ὈῈ βὺρ- 
Ῥοββά ροββί!ε Ὀείογε ἃ βίῃρ!ε 5. γπη ἢ ῃδα ἰάθη ρ]δοθ ἄοθβ ποῖ 
56θῖ οὐρα 0 ]6 ἴῃ ἴ[μ6 ΔΠΟΥ ὴῸ Ἔχα]ῖ5 ἴἢ6 ναϊουγ οὗ Τοπαίῃδηῃ. 
Το 15 γα πᾶν δά ὰ ταὶ [ῃἢς Οζα οἵ ν." ἰα σοπῆγπιδαἃ ὈΥ ἴῃ 6 

ορβηΐηρ νογάβ οἵ ἵν ψῃϊοῃ ἄο ποῖ 840 ἴῃαὶ 58] οδης ἄονγῃ ἴο 

ΟἸΙραὶ, Ὀὰϊ τ[μαῖ ἢ νγὰβ "πὰ “ἄεγέ. Ἐδτ ἴῆδθε σϑᾶβοῃβ 1 βΊρροβε 



ΧΙ. 4-6 ος 

ται [πὰ οτρίπαὶ παγγαῖϊνα τοἹά : [παΐ Τοπαίμδη βπιοῖα [Π6 τεϑί ἀεὶ 
οὗ ἴῃς ῬῃΠΙΞη65 δπαὰ πὶ ἴμ6 ΡΠ βιϊπ65 μεαγά οἵ ἴῃς Ηῦτον 

τανοῖς (δ) ; τμαῖ τῇς ΡΠ ] ιϊπε8 σάπια ἃΡ ἰῃ ἔοτος (5) ; δῃά (ἤδη 
ται ὅδι] πιυδίεγοαὰ τῃ6 ἔοσος αἵ ᾿ἰβ σοπηιηδηά δηὰ ἐουηά ᾿ξ ἴο ὃς 

οἷἰχ δβυηάτεά τηϑὴ (5). Τῇδ Ρῥτοιηρίηββθβ ψ] ἢ νϊοἢ (ῃ6 ῬΗΠ]}15- 

Πη65 δοϊθα νγγὰβ βίο [δὲ ἴΠ6Γ6 νγγχὰβ ΠῸ {π16 ἴο 64}} οὐἱ [Π6 τα] ἃ. 

4-7. ΤῊθ εἰϊπδίίοι οὗ [86 ΡΘ0}]96. --- ΡγΟΡΑΌΪΥ ἴῃς οἴδιθα σα 
μανα οαϑῖ ουΐ οὗἉ ν.ὃ την δε ργεῆχε ἤετε: δαν δέσιν 1766 Ἰγμνιδεῦ 

ἐη αὔ τὲς απά (4) απ αἦ )εγαεὶ ἀεαγά ςαγίηρ: δαμέ ἀας ρε σα 

ἐἀε Κερίάσηξ οὗ 1. δ οῆηφε) τὰ ῖα ρτο Δ Ό]γ ποῖ Ὠγραγογτοδὶ τὸ 

866 ἰὴ ἴδε οἤδηρε [τοι Τοηδίμδη ἴο ϑαι] δὴ ενίάθηος οἵ σἤδηρε 

οὗ δυΐῃου. -- “πα αὐόο ἤγαεί λας »ια΄ξε ἐδεί ὁ 1 οὐριεν τοί τὰ ἠδέ 

Ῥηδροῆπες] εἴ. αεη. 324 ἔχ. τ 2 5. τοῦ 16, Ὑμᾶὶ ΟἸραὶ ἰβ τπε 
Ῥίαςβ οὗἉ τηυβῖεσ ἴο [15 δυυῖῃοῦ ἢδ5 δἰγθαάν Ὀεθη ποῖίςεά, ἀπ οοτ- 
τεοϊίοῃ οσ Ἔχοϊβίοη οὗ ἴπε ποζά ἰ5 ἀππϑοθόβατυ. --- ὅ. Τῆς ἴοσος οἵ 

186. ΡΠ Ξε 65 ἰ5 ρίνθη 45 ζλψγν ἡλομσα»α ἐλαγίοίς ἴον ψὨϊοῃ (6 Ὁ 
δανα 2άγες ζομεαμπά, ΤῊΪΒ ἰ5 ἰἀνουταά Ὁγ Βοοβατγῖί δῃηὰ οἴδετῖβ, 

Ῥυϊ 15. 51}}} δϑιισαὶγ ἰαγρθε. Εργρὶ ΟἿΪΥ τωυβίετεα 5ἰχ πυπάτγεά 

οἤδγοίβ, Εχ. 147, δηὰ οἵἴμεσ ἠοϊίοο5 σῆον ἴπδιὶ 1ῃ1]5 ψγὰ5 [ἢ 6 βοδΐὸ 

ἴοσ ἰάσρα δυγηΐθβ. Βιυΐ ΟἿγ δυῖδου ἰ5 ργοάϊραὶ οἵ πυτηθοῖβ. ϑγγίδῃ 

Ἔχρογίδηςς ἰδῖοσ βῃονθα τμαὶ οἤδγίοῖα σου]ὰ ἠοῖ 6 υϑεὰ ἴῃ ἴῃς 
ἈΠΕ[ΕΠῚ σουμ ΕΣ οὗ Ῥαϊ]εϑβιίηα. --- πα δεορίς] τἴμαΐ ἰ5 ἰοοῖ 5ο]άϊετϑ, ἐξε 
τε ταπή τυλίελ ἐς σπ ἐλε σἦογε οὗ “Τὰς σεα )ογ» νη ἠες] οἵ, 74. γ}2 

2 8. 1η}, ὙΠῈ Ατὐδθ5 ΠγρογῦοἹς ἰθ5 5 ΠΏ Π]δτ : “Κα τμ6 5δηά οἵ {π6 
ἀεβεγί.᾽ --- ΖΔ: εανι τῦΊ σπα ἐανιβεά ἐπ ἡΖιεληνιαφὴ, ξασέ οὗ Βείὰ 

“νεη} Μιο πλαβῃ 1165 ἀῦοαϊ βουϊῃεαβὶ ἴτοτη Βεῖῃεῖ, ἢ ϊο ἢ ὉγΥ ἃ 

βίγεϊςἢ οἵ [η6 ἱπιαρίπαϊίοη πλὶρῃϊ Ὀ6 ἀεφβογ θα 85 ἰΐ ἰ5 ἀββογ θεά ἴῃ 
1Π6 ἰοχῖ. “β8εδὰ Αυεμ βεετηβ ἴο δὲ ἃ βογίδ6᾽5 αἰβιογιίίοη οἵ 3εμδί. 

Ιῃ δῃγ οδᾶ56, ἴΠ6 δυΐῖῃοσ ψῃο ἢδὰ ͵ι5ῖ βροκδϑὴ οἵ Μίοβιηδβῃ δπὰ 

Βεῖμεὶ ἰορϑίμοσ (ν.2) σου ΠαγαΪϊγ μαναὰ (εξ ἰτ Πδσαββασυ ἴο θὲ 30 
ἜΧρ] οἷς ΒεΓα. --τθ. “4π4ἰ τε »οη οΥ 7εγασὶ σατὺ ἐλαΐ δεν τῦϑρό ἐπ 

4 εἰγαΐέ γον ἐὰδν τῦορε ἀαγή φγέσοθα τὴς ἀϊιιπίνεπεβθ βἤονβ ἴῃ6 

ΓΙ τΟΓ᾽5. αἰ ΠΟ γ ἰπ δοσουητίηρ ἔογ τῃ6 ππδοσουπίαῦ]ς ἀἰβροτσβίοη 

οὗ τῃ6. ΡΘΟρΙα. -- πο ἐε ῥεοῤβίε ἀϊὶ ἠλενισοίυος ἐπὶ ἐαῦες απα ἰπ 

ἀοίες απ ἐπὶ γοεξς απα ἐπ ἰονιὸς απο ἐπὶ 2ὴ4] μι Ἰἰδῖ 15. δὴ διῃρ!ῆ- 

οδίίοη οἵ νῃδί ννὲ βηά ἴῃ 14}, σβετε ἤονγονοῦ ἴῃς βαγοδϑιὶς τοιηδτκ 

οὔ τῆς ῬὨ ]Π 5ι1π65 ἀοθ5 ποῖ ἱπιρὶν [πὲ [15 εἰδρογαῖθ βἰϑιθιηθηὶ Πὰ5 



οὔ τ ΒΑΜΌΕΙ, 

Ρτεςδάεά. --- 7. Απαά νμεὰ ῥεοῤί)] τῃς τεδάϊηρ 18 σοῃ)θοίαΓαὶ ---ο 

ἐγοσσοά 116 7ογάανη ἐο “16 ἐαν"πα οΥΓ σαά απα Οιήεαά 1 νι6}}-ἱκπονσι 
ἀϊδιγίοῖβ ἰὰ της ροββεϑϑίοῃ οὗ [53γ86]. -- 3,7 δα τύας γε ἐπ Οἱ αΐ 

εν ὦ τὰς Ἰαϊξασ ρατὶ οὗ ἴ1ῃ68 νεῦϑα σδῆποῖ ΠΟῪ Ὀδ ταϑίογεα ψ 1 ΔΩ 
Τεγίδἰηίγ. 

4. ψοφ] ἰβ Ιδοκίῃηρ ἴῃ 85 νος Ἰοΐπβ ὈΝΎΦυτῦΣΥ ἴο [86 ργεσεάϊηρ νεγβα. --- 
ΦΝ2)} 20 ρένε ἱρέορσε ῥγονοεαίίον!, 2 8. τοβ τ631, --- Ὑ»χ}}} καὶ ἀνέβησαν (58 ἰ5 

ΔΡΡΑΓΕΜΕΥ ἰππεῦ ατεεῖκ οοτγαριίοη οὗ ἀνεβόησαν ΜΟΙ ἰ5. ἰουπά ἴῃ 8ενεγαὶ 

Μϑ95. (ΗΡ... -τ 5292] βαρροτίοα Ὀγ ἴῃ νετβίοῃϑβ, 18 εχβοϊπάεά Ὦγ Βιι., σπαπρεὰ 
ἰῃῖο πῦρ) Ὀγ (ο. (ΖΑ. τδ88ς, Ρ. 123). --α δ. Βοοματῖβ τϑἀυοιοι οὗ ἴμ8 
οδαγοίβ ἴο ἴῆγεςε τπουθαηα, ἱπ ψΠΙΠ ἢ ἢς Ἰποϊα 65 ἴῃ Ὀᾶρραρο ψαροῦβ (ΑἸ έερο- 

οΐεονε, Ῥατβ. ἴ. 110. 11. σδρ. 1Χ.), [που ρὴ ΟἿΪΥ ἃ μαϊῆνδυ πιεᾶβυγε, ἰ5 δάορίεὰ 

ὉῪ ὙΥ͂ε., τ, αἱ]. τοῖν Γ2] 6 μαὰ58 Θείλ Τἴογονε, ὃ. Ἀὰ5 Θείλεί, ΝΘδΙΥ 41} τὰς 

Ρᾶββαροβ ἴῃ ψῃ οι ἴμ6 πᾶης οσουγβ ἢᾶνς ἃ βυϑρίοίουβ ἰεχί. (εγίδι ὶν 86 

δυῖποῦ ΨΠῸ 7ι5ὲ ψτοῖε ὉΝΤ ΤΣ Ουϊ πᾶνε πὸ τηοῖϊνε ἴο υ8ὲ ἃ ἀϊβετεηὶ ἔογι 

δεῖ; ἔογ ϑείά νον 18 Ἀποῖμου πάπα ἴοσ δείλεὶ, ---- θ. ἸΝἋ] Βι. σοτγεοῖβ ἴο 
ΝῚ οἡ ἴδε ρτουπὰ οἵ (6, ννΐοἢ, Βονγενεῦ, οἂπ Παγάϊγ Ὀς ἴα κε 50 1Ἰτ γα! ν ἴῃ ἃ 

οΆ568 {κὸ (Π|5. -ττ- ὉΡΓ Φ2) 32] οὐ Ὁ» ΜῊ  6., αἱ.; ΘΒ Πα5 ὅτι στενῶς αὑτῷ 

μὴ προσάγειν αὐτόν. [τ ἰδ ροβ5:}]6ς {πὶ τῃς τεχὶ 15. σοτγαρῖ, ἱπουρῃ ψμαὶ 
Ἡεῦτεν οτὶρί παὶ 5 ἱπιρ!]ο Ὀγ (ΡΒ ἰ5 μαγά ἴο ἀΐβοονεσ. Τῆς νεὺῦ ΦῺ) 5 υϑεὰ 
οὗ δὴ ονείβεειβ ἀγίνϊῃσ [ἷ5 β8ανεβ. ---- Ὀ)Π2}] 18 ἀμ 1688 ἃ οοτγαριίοη οὗ 

ὈΣΠ2Ὶ 88 ἤτγβί βυρρεβίει ΌῪ Ἐν. --- ὈνΧ} ἴῃς ψογὰ ἰβ υβεὰ (85 ροϊπιεὰ ουἵ ὈΥ͂ 

τ.) ἴῃ τῆς ᾿πβουριίοπβ οἵ Μεάδίῃ 5411}, ἔοσ βερυ οῆγεβ μενγῃ ἴῃ [86 τ οΚ. --α 

Ἴ. ΥἹΩΣ ὉΣΩΣ.] καὶ οἱ διαβαίνοντες διέβησαν δ. 1 πὶ ποῖ οσετίαϊπ ἴπδῖ τῃ6 

βυρρεβιεά τεδαϊηρ “) Ὁ. 2) 5 ἢοὶ σοτγεοῖ. Βαϊ 88 [86 ρατιςῖρ!ε ἰπ ϑις ἢ ςα568 

ὉΒΌΔΙΥ (ΟἸ]ονν5 τς νεγῦ, 1 πᾶνε [Ὁ] ονγεὰ Βυ. ἴῃ δάοριϊπρ ΚΙ].᾽5 σοπ]εοΐαγο, 

ΥἹ2 2 Ὁ9). ΑΕ. Ρτοροββά ΓΥ2)Ὁ ΥἼ2}} Ὑγ]ο ἢ νγᾶβ βυπίδοι οδ!ν ἱπιρτονεά ΕΥ̓͂ 

Ὁγ. ἱπῖο ΥΣΡῸ γ2}5. ὍΤῇδ βηδ] οἴδιβα οὗ [ῃς νεῖβε σαπποῖ ὃς σογγοοῖ. Νοσς 

ἀοε5 Υε.᾽5 ἐἀπλοπάδιίοη οὐ γ» ΠΝ ἴο γἼΠΝῸ ΟἹ ἴπμε Ὀαϑἰ5 οὐ 651: πιεεῖ ἴῃς ἀϊβῆ- 
ουἱγ. Τῆς Πἰρμς οἵ με ρεορῖε [88 δἰγεδάυ θθεη ἀβϑβοτρεὰ; ψῇδῖ νγαὲ πον 

γϑηΐ ἴο Κπον ἰ8 ΨΠΟ τεπιαϊπεά, ΚΙ. οοπ)εοίαγεβ γΝ ΠΥ ὉΡΩ ΒΙΟΒ ἰ5 

ἰλνουγτεά Ὀγ 3. 1 5βουϊὰ ρῥγείδσ λπν ὙΠ Ὁρη Ὀυΐ ἀο ποῖ ἔξεὶ σοτδίη {μαὶ 
εἰἴπεν 8 σοττεοῖ. ον δ 

8-1δ6, 8540]᾽5 το θοίϊομ. --- Ἠξ ναϊϊεὰ ἴῃ ΟἸρα] σεϑέμ ἄαγε Ὁ 
2:6 ἀῤῥοϊμίοά ἔνις τυλίεὰ δανιμοί ἀαα .67] ἴλ6 τϑΐδσεηος 5 ἴὸ τοῦ 

ψΏΕΙΘ, ἃ5 γὙὸ ἤᾶνε δἰγθϑαν β86θῃ, ϑάγημθὶ ἀϊτθοῖβ ῃἰπὶ ἴο ρὸ ἄοντῃ 

ἴο ΟἸΠρ4] δῃὰ νναῖξ βενεπ ἄδγϑ ἔογ ἢΐβ8 οοπιίηρ. ῬΏθΘη ϑϑτημθὶ ἀϊὰ 
ποῖ ΔΡΡΘΑΓ ἠἦες 2εολίξ σεαγερεαῖ ατυαν “γον ἀΐρε] 88 ψῈ Βῃουϊὰ 

Ἔχρθοῖ, εβρθοία!ν ἰπ ἃ ἰενυ οἵ υὑηαἰϑο ρ πε ἰτοορβ ψίϊμουϊ σοτι- 

ΓΑ 55ΆΥ. --- 9, 540] ογάθτβ ἴῃ6 οἤγίπρ ἴο θ6 Ὀσουρῃϊ ἀπά Ὠἰπηβεὶΐ 
οδέεγεά 16 ὀμγμ οδεγίηρ] τὰν ν85 ἰηϊἰαϊοά τ ταὶ ρίουβ σογθ- 
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τηοηΐθ5, 85 8 ἰπἀϊςαῖε ὈΥ ἴῃ 6 ρῆγαβε ἐσημεέεγαΐς ταν 7ετ. 65, αἱ. ---- 

10. ΑΞ 840] δηϊϑιιεαά τε σεγεπιοην «δαγκο εαπς ἀπά ϑαμ τυέρηΐ 

ομΐ (0 ργεεί ἀΐνι}) ἢ 1Π6 συβίομηατν : δ σεφε ὅς ἤλοι ) ἰδ ἱπεὶ- 
τηδιεα Ὁγ τ[ἢ6 ψοτγὰ υβεά, οἴ. 4 Κ. 432. --- 11. Τὸ ϑδηλιε}᾽5 φιαβιίοῃ : 
λα ἀαεί σις ἤρμε Ὧδ ταρ ἶθ5: 7) σατν ἐλαΐ {φὰε φεοβίξ τὐερε 

σεαίεγίης ατσαν “γον σις, ἀπαὶ τάσις ἀϊάἶτέ ποί ἐόν αὐ “ἦε ἀῤῥοϊηίεα 

ἑεγηε σηαὶ 16 μι σηπός τὐεγε ραίλεγίης αὐ Περριαςἀ ἐνετγιῃϊης 
βϑεῃγχθά ἴὸ 9 4}} ἔοσ ργοπιρίὶ δοίίοῃ ; “ΠΟ 580] πὶ 86 δχοιβαῖ βεά 

οἴηῃδ5, αυοίχυοι ροίεϑῖ, ἀρουδαῖ." " --12. 4πΔώ 7 «αἱά Ἴ ἣξ τηθδῃβ 
δε 5αἰά ἴο πἰπιβεὶῖ: δοεν τοί τᾶ. λέ εαηες ον στη (0 νι ἵρ 

Οἰζαὶ ἀπά ἤλε αες 97 γαλιυεὰ 7 ἀανε πο ἀῤῥεατεα } ὉΥ ἃ εἰ, Ῥ5. 

455; τῃ6 ρῆγαβε 15 α]50 υ5εἀ οὗ ἀρρτοδοίηρ Ὑδῆνεῃ ἢ δηιγεαῖν, 
Ἐχ. 32} τ Καὶ τ35.-- “πώ 7 εορείγαϊ πε μιγϑε} εἰβενῆογε ἰη της 
86 η86 οὗἩἉ ταϑίγαϊηϊηρ οὔθ᾽ 5 ετηοϊίοῃβ, δῆ. 4.25 45᾽ 15. 42, ὙΠΟ 
ἰηεἰτμδιίοη 18 τμὶ ἢς νου] πᾶν νγαϊιεα 51}}} Ιοηροτ, Ὀὰϊ τἢ6 εἰτοὰπι- 

βίδῃςθϑ ἰοσοθα ἢἰ5 ῃδηά. ---- 13. ΤῊς τερὶν οἵ ϑαηγααὶ: Ζάσμ λας 

σείεά γροεαδν "ἡ 47 “ἴοι, ἀαάδέ ζεῤέ τάς εονινιαηπάνιοη οὐ Υαλευεὰ 

τὰν Οσοά τυλίελ ἤξ εονιριαηπαάξη λέε, ἠλδη τοομέ Υαλευελ ἀαυς ἐείαό- 

δελεά τὰν ἀἰπράνγι οὐδοῦ ἤεγαεί ζογεέυεν ἴου οἤδηρδβ ἰὴ ἴῃε ροϊητησ 

οἵ 2 566 τῆς οτος] ποῖα. --- 14, 2.4 ποτυ] δανεγβαινεὶν ἃ8 ἴῃ 
25) εἴ, γχ4}, μἐἂν ἀΐηράονε σαί ποῦ σίαπά. Τῆδι ἴῃς Ἰαπριαρε δηὰ 

Βεδανίουγ οὗ ϑαιημεὶ ἃγα 1655 βίεγῃ δηα αἀἰδιηπδίουυ ἤσθσγα ἤδη ἴῃ 15 

Μ}}1 θὲ ρεηεγα!ν σοηςσεαδᾶ ; τῆς ἔαοϊ τηαῖκ65 ἴογ ἴπ6 ῥσγίοτιν οἵ [15 

δοοουηῖ. --- γαλισεά λας φορὰ ομἵ ὦ νιαη αεεογαϊηρ τσ ἀΐς ἀσαγε] 

ἴῃ ἀϊνίης Ρυτγροβα 15 αἰγεδαγ ἃ ἤχεα ἔδει. ---- 4πώ4 γαλιυεὰ λας σοί 
Αὐνε ας Ζεακεγ οὐθν ἀϊξ ῥεοῥίξ 511} τῆς. σοηβεσυῖνα ἴθη56, ἴῃ νίενν 

οἵ τπ6 ἀἰνίπα ρύγροβα. --- 1ὅ8,, ΤΠε νεῦβε 85 ἰΐ βίδη5 ἴῃ 30) ἰ6}}8 υ8 
οἵ ϑαιηυε}᾽5 σοίηρ ἃρ Ὁ σεύόα. Βαϊ 48 νγα βθᾶγ ποίῃϊηρ τῆοτὰ οἵ 

δίηι ἴΠ6γα, [Π15 18 Ἔν ἀθηΕ}Ὺ ἃ πηϊϑία κα. ᾿Α οἰδιιδ6 ἢδ8 [8]}6η οὐ ὈΥ͂ 

Βοτηδοίοϊθιίου νηΐ οἢ 18 ργοϑεῖνεὰ ἰὴ (5 δηὰ ψῃϊοἢ βδῃουϊὰ δὲ 

τοϑίογεά 45 (ο]]ονα: “452 ϑαγιμεί ἀγοῦρό απο τυεπί τ ονι Οσ ζρα 

πα τυόπέ ἀΐς τᾶν, απαὶ “ᾷε γεδί φῇ τὰς ῥεοῤίε τυεμ’ αὐγήν ϑαμέ ἐρ 

»ιδεΐ “τε μιέη οὐ τυαν απ ἐανις ον Ο (ρα ἐο Οεόα οΥ βεργανείη] 

16 εγὰ οἵ τὰ6 βογῖδε [6}} ἀρο ἴῃ6 ββοοηᾶὰ (Ἱ]ρ4] ἰπϑιθδα οἱ [88 

βτβῖ. 
Ὑγηδὶ ννὰς 541}᾽5 βίη ἴῃ 115 πηδίζοσ ἰ5 ΠΟ ΠΟΤΕ ἜΧΡΓΘΘΘΙΥ 5εῖ ἀονῃ, 

4 Μεηάοσβ, οἰϊεὰ ἰῃ ῬοοΪε᾿ 5 ϑνκποῤεί. 
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δηὰ ἴἰ ἰ5 ἀϊβῆίσυϊς ἴο ἀΐϑοονεσ δηγιίηρ ἴῃ (ῃς ἴοχὶ δἱ πίο ἢ ϑαταυεὶ 

οσουϊὰ ᾿υ5Ὲ}}Υ ἴᾶκε οἤεηςθ. Τῆς οὔρίπαὶ σοτηπιαηὰ νὰ5 ἴο ναὶϊ 

βενθὴ ἄδυβ, δηὰ [ἢϊ5 ϑαὺϊ αἀἰά. [Ι͂ἢ τῇς οεἰτουπιδίδηςεβ ἢς ταϊρῆϊ 
νὶ}} ρἰεδὰ τῃαϊ ῃε ῃδά ὕξεη ἴοο βογυρυίουβ. [τ νουϊὰ ποῖ θὲ ἰπι- 
Ρειπηδηῖ ἴο 5 Κ ΨΥ ϑϑπιιεὶ μδὰ ναϊϊθαὰ 50 ἰοηρ Ὀείογε ἀρρεάατγίηρ. 

Νὸο τϑάβϑοῃ ἰ5 ρίνθῃ ἴογ ἢϊ5 ἀεἶδυ, δηὰ ἴῃ ἴῃς πιϊπὰ οὔ ἴμε παιτγαῖοσ 

1ῇ6 τε 566 π)5 ἴο ἢανα Ὀδθἢ 20 τϑάϑοῃ Ἔχοθρῖ ἴπδῖ ϑαυηαεὶ π]ϑῃεα τὸ 
Ῥυϊ 8640] ἴο τῆς ἴε5ῖ. [{ σδῃποῖ Ὀὲ Ξαἰὰ ἴπαὶ 5841] ὑυϑυγρεα ῥγβ} Ὁ 

Ῥτεγορδῖνεβ ἴῃ οἤετίηρ σῖτῃ 5 ον παπᾶ. Τῇε παιγαῖοσ ψουϊὰ 
ΠαγΔΙΗΪΥ Πᾶνε ἰεῖ υ5 ἵζηονν [ἢ5 παὰ ἴἴ Ὀεεη ἢ]5 σοποοεριίοη. ἡνμαῖ- 

ΕΥΟΙ ΤΔΥ Πᾶνα Ὀδδη ἴῃ6 ΡτΙΘ5Ε}Υ τρῃϊ5 αἱ [ἢ15 ττη6, ψὲ πιδὺ ννΕ]] 

ΒΌΡΡροβε [μᾶῖ ἴῃε δυΐμογ τπουρῃϊ οὗ 54.}} ἃ5 πὸ τῆογε ἱπίσυάϊησ 
ὍΡΟΣ ἴμ6πὶ ἴδῃ αἀἰὰ αν! δπὰ ϑοϊοπιοη ὑβεῃ ἴΠεῪ βδοτιβοεά. 
Τῆς Ἰδηρύυᾶρο οὗ ϑδηγ6}᾽5 τε ῦυϊκε σρθακβ οὗ αϊδορεάϊεμος ἴὸ ἃ 

ςοπμηηδηά οἵ Υδηνεῖ, Ὡ]οἢ πονενοῦ σδῃ ΟὨΪΥ ὃς ἴῃς σοπηπιαπὰ οὗ 

τοῦ ψῃ ἢ 540] ᾿ΠΘγΑ}]ν ορογεά. Τῆς ΟὨΪγ σοηοϊυβίοη ἴοὸ ψῃϊοἢ 6 

σΔ} σοηλε ἰ5 ἴῃδι ἴῃ 6 δυΐποτ ρ]ογίβες ἴῃ 6 βονεγείρῃ ν}}} οὗ Υδῆνεἢ 
ὙΠΟ τε]εςῖβ δηὰ οἽἤοοβαβ δοοοζάϊηρ ἴο ἢϊΞ οὐ ροοά ρίεαδϑυτε. 
ϑαγημιεὶ 15 [6 εὐ οάἀιτηθης οὗ (ἢΪ5 βονοσγεῖρῃ ν}}}. Τῆς 5ίγαϊἴ5 οὗ 

τὴς σοτημαξηϊδίοιβ ἅγὲ ονϊάεηῖ. ΚΕΙ] ἰῃϊεγργεῖβ ϑαπηθο}᾽5 ἰδηριαρα 

ποῖ 85 ἃ τε)εοϊτίοῃ οἵ ὅ4}, Ὀὰϊ ἃ5 δΔῃ δῃηῃουησειηεῃΐ οὗ ἴῃς ὈΓγΕν 
οὗ δὶ5 τεῖρῃ. Βυῖ [15 18 σΟΠΙΓΑΓΥ ἴο ἴῃ6 56η56ὲ. Εν] 5ᾶγ5: 
“Τῇδ τεῦ ῆΟ ργαπηδίαγεὶΥ δηὰ ουὐἱϊ οὗ πιϑγὰ ἱπηρδίίεποα ἴὰγϑ ἢΪ5 

Βαῃηὰ ου [μαΐ τοῦ ψῃϊοῆ 6 5ῃουϊὰ πᾶνε τγείγαϊπεα, {Πῆ65 ἀνγαὰν ἢ 5 
τολὶ βρονεῖ δπα ἢϊ5 Ὀεϑῖ βυσοθβϑ.᾽" 5 Βιιῖ [6 σοηάεπγηδίίου οὗ 540] 

45 δοίϊηρ “ ῥΡγεπηαίαγεϊυ ᾿ δηά “ ουΐξ οἵ τΔ6Γ6 ἰτηραίίθηςς  ἰ5 ποῖ νγᾶγ- 

τδηϊθα ὈΥ δηγίμίηρ ἴῃ ἴῃ ἰεχῖ. (ΟἸεγίοιβ αἶϑοὸ ἰ5 ΟὈ]ρεά τὸ τεδὰ 
βοιποιῖῃίηρ Ἰηΐο ἴῃ6 ἰαχῖ : “Βοτία οἰπβ δδεάαυο ϑαςσὰ ἔδοζυτιϑβ, 

οοπίετηρπι ἀθ6 ϑαπηιθὶα δυΐ σορίίανις δυϊ οἰδηι Ἰοαιυυΐα5 δϑί." 
ὙΒΘηΐα5 α͵50 ἔγατμθβ Πυροῖμθβ65 ἴοσ ΜῃΪοἢ (Π ΘΓ ἴα ὯὨῸ ψαστδηΐ ἴῃ 

τῆς παιτδῦνα. 

8. ὅπ0}] ἰ5 ἱπιεηάεὰ ἴο ΡῬὲ Ρίεὶ, ἃ ποῖ υποοιωπιοῃ ἔοττη, ϑίδάςβ, Ογανι. 

Ῥ. 278. [δ 5εεπιϑ ὩΠΠΘΟΕΒΒΔΙΥ͂ ἴο ομδηρε ἴο Ὁπνὴν Ογδ. ἽΡΙῸ ἰβ δὰ ἀρροϊπίεά 
εἴπας οσ ρἶδος, οἵ, πνν Ἴρνο" 2οῖϑ, --- “νὴ ὝΦΝ] ἰβ ἱταροββίθ]ε; τὲ πηυβὶ εἰ μας 
δἰτῖκα οὖὐ ἼΦνκ 1 85 οὐ ἰμβοτὶ ἃ ψοτά; ὍῸΝ 5. ἰπβετῖεὰ ὃὉγ ΤΆ., Ὗε., Βα. οἵ 

τῆς ρτουπά οὗ Θ΄; ὃ: ἰ5 ργείειτεά Ὁγ ΚΙ., Πτ., δπὰ τηϊρῃϊ βαϑὶγ ἤᾶνα Ὀεεῃ 

Ἰοβὲ Ὀείοσε ὑνκιοθ. 6 Ηεργ. Μ595. ἰπβοτὶ Ἴσν; ς ἰηβετῖ ὉΦ (ὨςΕ.), οἵ, Ἐχ. οὅ. 

4 Ἐπν., Ο»]ή8. 111, Ὁ. 46, Ἐὰ Ττ, 11. Ρ. 32. 
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--ΥΡ] οἴ, 2 5. 20533.---9. πϑν}] οαΐϊ οὗ τῆς 8Ἔνεῦδὶ δηΐπηα]5 [μὲ νγετε οἤετεά, 

τῆς 'ρία ψὰ8 ἴδε οπς βρεοίδ!]ῦ βεὶ ἀρατὶ ἔου Ὑδένεῃ. --- 10. πῦπν. .. γ.Ὁ29] 
τλδικβ [86 Δρρεάγδῃςς οἵ ϑαπιιεὶ ᾿υϑῖ 8ἃ5 ἴμε Ὀαγηΐ οἤευπρ' νν88 σοτηρ]εῖεα, --- 
11. .2] 8. ῥργοθδθὶν ἴο Ὀ6 κε 88 ") γεεϊίαίνενι (Ὀτ.), Ὀαΐ ἴξ πηδᾶν ἷβὸ δῃ- 

ΞΘ ΕΓ 56 τη116}᾽ 5 ἈΠΒρΡΟΚεὴ ηυεϑιίοῃ 45 ἴο τον 580] μδὰ δοϊβὰ δ5 με μδ΄. -- 55) ἰ5 

ΡτοΡΔΟΥ τὸ θὲ ρΡοϊπιεά 30 (Βυ.), οἴ. ν.", ἔγοπι συ ῃῖο ἢ να 86ὲς ἴμαῖ {με νεῖ ἰ5 
710. --- 13. ὑπ μὸ ΠΥ 501} ἴμε βϑεηΐεησε 8 ρΈΠΕγΑΙΥ υϑεὰ οὗ σοποὶ απ ρ 

6οά. --- 18. Ὁ] ἰ5 1ῃε Ροϊπιίηρ οὗ [με τεςεϊνεα τεχῖ, Βαϊ νγεὲ βΒου]ὰ ααΐϊε οετ- 

ταίη]γ τεδὰ κἢν, 1μδὶ 8. μὴ, ργοροβεὰ ὃγ Ηἱἰϊζὶρ (45 βιαϊεὰ Ὁγ ΝΥε. ψῇο, πον- 
Ἔνοτ, ρῖνεβ πὸ τείεσεποθ, Ἀρράγεῃι ἀερεπαϊηρ ἀροη ΤῊ., ν μο ρῖνεβ Ζε]]εῖ, 
ΖΆΑεοί, γ7αλνγό. 1843, 11. 278 Π.). ὙΒΣ ρατίοῖς τ ἴῃ ἃ Πγροιμεβὶβ σοπίγατυ ἴο 

τοδὶ ΠΥ, ἰ8 (ο]ονσεὰ ἵπ ἴῃς δροάοϑβίβ Ὁ. ΠῸΡ 33, 88 Βετε, ἰῃ Ναπι, 2229 1 5. 1.489 
7οῦ 65, τ. ἱποϊῖπεϑβ ἴο τεϊδὶῃ [με ροϊπιίηρ οἱ ΔΗ͂, οἴ. αἰδο Πδν., ϑγρήαχ, δ 131, 
Ἑ. 2. --- ΠᾺ}} ΠΒα5 ἰοβὲ 115 ἰεπηρογαὶ ίογοε ἀπά βεοοπιε Ἰορίοδὶ (Π)αν.). Εογ: δάε 
εονρπαράνεερ ὁ γαλτυεὰ ἐὰν Οοά τυλίελ ἀε εονυπαπάρα ἑλεε, στε Βπὰ ἴῃ (δ σεν 

εονπαπάν περ τὐλέελ γαλιυεά εοριεα»παάεα ἐάεο. --- 14, 0032} οὐ τῇς υβε οἵ [δΪ5 

ἴεπβε, Ὀτ., 7 ερι5δς 8, 88. 13, 14, [γαν., δγμίαχ, 8 41. --- 15] της ἀαιῖνε οἵ δάνδηῃ- 

ἵἴαρε, Ηδν., δγρνίαχ, ὃ τοὶ, Ε. 1 ὁ. --τ γ2)3253] ἴπε οἠἱγν ἐχαςῖ ρᾶγα!!εὶ βεειῃβ ἴο θῈ 

7ετ. 316, θὰϊ οἵ, 2 5. 731ν-τι ὍΣ ὙΣῪ] 25 9.2 5. 651, τῃ6 νεγὺ 18 υβεὰ οἵ ἃρ- 
Ροϊπιίηρ τε 7υᾶρε8 2 85. 71, οἷ. Ναπι. 27}9.---1δ. ΤῊΣ ῥ]υβ οἵ (6 5 δίγεδα 
ποῖϊεὰ ΒΥ Μεπάοζα (ἰπ Ρου]ε᾽5 «5 γηοβεῖ:). τττ- 525) 12} δοοογάϊηρ ἴο (δ᾽ (τοπι 

ψΒΙΟἢ ἴῃς ποτὰβ ραββεὰ ἱπῖο ἴῃς οὐττεπί τεσεπβίοη οἵ 3.) νγεὲ 5βου]ὰ δαά: 

Ὁ) Ὁ ἸΝΔῪ ΠΌΛΟΣ ὉΡ ΓΝῚΡὉ ον ἽΝ ΠΡ Ὀ;Π ἼΓῚ Ἰ»ντὸ Ἴ5η, ὙἨῸῈ οοτ- 
τϑοϊΐοη ἰ5 ἀἀοριεἀ ὈΥ 811 τεσεπὶ βομοῖατβ (εχοερὶ Καὶ). γοῦν Ὁ;Ὸ οἵ 3} ἰ5 

ποῖ οτρίπαὶ (ποῖ τεργεβεηϊεὰ πῃ 45) ἀπὰ νψὰβ ᾿πβετιεὰ αἴϊεγ ἴῃς 1055 οἵ (8 

βεπίεποθ. [ἢ δαάϊτίοη ἴο ἴΠ6 σοπιπιεπῖδγεβ οἡ 15 ρᾶββαρθ, [πε γϑδ δῦ τηδὺ Ὀ6 
τείεττεὰ ἴο Οτδεῖζ, σελ. 4. )ωάρη, 1. Ρ. 175, δπὰ Εν. Οἱ 78. Ῥ. 45, Ε. Τα. 

ΠΙ. Ρ. 32. 

150, ΤΠε Πα] νεῖβα 16}}5 υ5 ἴπαἱ αν πε ριδεγεα 116 φεοῤῥε “λα 
τύεγε τοίὰ ἀΐγι, αδοιε εἶχ ἀμρηαάγεῦ τπόπ. Α5 ψῸ Ηπὰ τἢ6 538Ππ1|6 

ΠΌΠΟΙ ρσίνοη ἴῃ 147, ἰὰ ἰβδ ῬΡΟΒ51016 ἴπαΐ 1ἴ 15 δῇ ἰηβθγίίοη ἤεσα. 

νὲ δῖε ὄνβὴ [δπιρίεα ἴο βιρροβε ἴπ6 νῆο]α βεηΐεηοθα δὴ εἤοτί οὗ 

1[ῃ6 ταάδοϊοσ ἴο ἢξ ἱορεῖμοσ [6 ὕπνο αἰϊδοογάδηϊς ββοϊίοῃβ οὐ ἢΪ8 

ΠΑΙτΑῖνα. ᾿ 

160-18. Το ῬΕΣΠΙδΕπο τσαϊὰ. -- Τῆς ἢγθὶ νεῖθεὲ ἀεβογῖθα5 ἴῃς 
ςοηάϊπίοη οὗ τὨϊηρ5 ψῃ]οἢ (Ο]ονεὰ Ποπαῖμδη᾽5 ἤγϑι βίτοκα. Τῆς 

ῬὨΠ]βΕη 65 Τα τα ἴῃ νἸγῖι4] ροββεβϑίοῃ οἵ ἴῃς σουηίγ. Τῆδ Ἡδῦτον5 
ΟἿΪΥ τηδϊ πα 6 {Παηλβεῖνεβ ἰη οηα ροβῖ : δαν σπα ͵οπαίλαη ἀϊξ 
σομ, απα ἐς  εορίε Τλαΐ τυεγε τοὐὰ ἐλέσι, σεν αδίαάΐηρ ἱπ Οεόα οὗ 

Μεργα»ιἴμ] ἴῃς δά αϊίοη πηδάθ Ὁγ (6 5εειηβ ἀῃοδ]]εα ἴοσ. -- 17. Τὴ 
ῬΠ Πβτ 6 ῬΟΪΟΥ 5 ἴο τεάπος [6 Ῥθορὶε ἴο βυ θη βδϑίοη ὈΥ ἀδνδβ- 



, ἴο 9] 1 ΘΑΜΌΕΣ, 

τατπρ [Π6 σΟΙΠΊΓΥ (ΔΓ ἃη4 ψῖά6. Τῆς Ρ]υπάστουβ ψοῦῈ ἴῃ ἴῆγεα 
αἰνίβίοῃβ : με αἰϊυϊείοη ἐμγηδά 10 “δε Οῤλγαὴὰ γοαα ΔρΡῬασθ Εν 
τε Ορβγδῇ τηθημ!οηθα ἀπιοηρ ἴῃ6 ἰοννης. οἵ Βεη͵απιίη, 105. 1853, 

τ νὰβ ἰΙἀθητῆεα ὈΥ ἘοὈίηβοη δ ἢ 7) γἐδελ, ἤνα πλ1165 Ὠοσιῃδαβὶ 

οἔ Βεῖμε]. Ὅῇηα Ἰοοαίίοη ἡνου]ά βαϊξ [π6 Ῥγεβθηῖ παισταῖῖνθ 7656 

ἐαπά 97 δλμαὶ ϑθεηβ ἴο Ὀ6 ποίεε εἶβ6 τηθηιοηβά. --- 18. Τῆς 

βΒθοοηα Ῥαηά ἰυτηδα νγεβϑῖ ἔσο Μίοδιηδβη ἰοναγάς 9]ἢ Πὔογορ, 

ἃ Ὑ}6}}-Κηονῃ ἴονη ψνεβϑὶ οἵ Μὶομηπιαθῆ. Α8 τῃῆ6 ῬῃΠ οιπ6 ἔοσοθ 

οδη6 ἔτγοτῃ ἴῃ 6 νγαβῖ, [6.6 56 6 ΠῚ5 ΩῸ σεδβοη ΨΥ ἴΠΕΥ 5ῃουϊὰ Ξθηά 

ἰοσαρϑῖβ ουξ ἴῃ τῃἱ ἀϊγεοιϊίοη. Βιυΐῖ ρεγῆαρβ ἴῃ 6 δυΐμοσ {π]ηΚ8 οὗ 
16 πὶ ἃ5 ἈδνΊηβ ΟΟΙΠΘ ὉΡ ὈΥ ἃ πιοσὲ πουίῃειν τοαά. Τα τηϊτά 
Ὀαηά νϑηΐ βαβίναγά : οευαγαῖς 1Δ6 ἀΐ τυλίεά ουεγάσηρς 6 υαίεν 

47 Ζεδοϊ»"] τῇς ἀεβοτὶριίοη ροϊηϊβ ἴο οης οὗ ἴῃς Ππεῖρῃϊ5 τη ΐϊοῃ 

ονϑηίοοκ ἴῃ6 Ομοσ. Τῆς δυῖῃοῦ {ΠῚ ηΚ5 οἵ ἃ Ρἢ ]5εἰηα ἔοτοα βου ἰθα 

δὶ ΜιομηλΑϑἢ νὨΪοἢ εἰηρὶ ογεα [561 ἴῃ ρα πβίηρ [Π6 σουπέγ, ποῖ 

Ἰοοκίης ἴοσ βευίοιιβ ορροβιοη. πὸ συαίεν οἵ Ζεδοί»: ἴα οἵ σουτβα 

οἠδ οὔ [6 ψδάγβ οἵ ψῃϊοῃ [Π6 τερίοῃ 8. {1}}1.. ΑἜ ρας, Ζεροίηι ἴῃ 

Βεη)απηΐη, ἰ5 τηθηιοηθβα αἴεσ (ἢ6 εχὶϊα, Νεῆ. ττϑ, Μετβα δ 19 
σοπίϊηϊεα αἰγεοῖν γ ν.38., ψῇδί 15 θεΐνψεεη 15 ἃ ἰδῖθγ ἰηβεγίίοῃ. 

10. Αἴετ 7.0.2, (Β δἀάϑβ καὶ ἔκλαιον, ΕΟ 56 δἀοριεἃ ὈῪ Οταεῖς (ἐρεῖ, 
Ι. Ρ. 175) δπὰ ΚΙ]. Βαϊ ἱξ ἰβ Βαγάϊγ Πκεὶγ παῖ τῃ6 1π||ὲ Ῥαπὰ οἵ βοϊΐθσβ 

που] 50 ρῖνε ΨΥ ἴο ρτίὶεΐ Ῥείογε {πε μά ἰγϑὰ σοῃο]υβίοηβ τὶ [Π 6 ΘΏΘΠΙΥ. 

--17. γπφ95] ἴδε νει ἰ5 υβεὰ οἵ Ἰαγὶπρ ἃ Ἰαπὰ νγαβῖε, δβ ἴῃς Βεάδνίη ἀο ὈΥ͂ 

Ῥαβίατηρ οδίι!α οα ἴῃς στονὶπρ οτορβ, [4. 64, οἵ, πῖογε βεγίουβὶυ, ὈΥ ουαὶην 

ἄονη ἴῃς ἔτυϊὶ ἴτεεβ, ἃ οσυβῖοπι (οτυϊ ἀάεῃ ἴῃ Ὀΐϊ, 2ΟἸϑΥ 45 ἴξ 15 Ὀ.Ὺ Ατδδὶς σοσυηομ 

8686. --- ΟΦ ΝῚ ΠΦῸΦ] δοουβαῖῖνα οἵ σοῃαϊτίοη, τ.» Λίοίες, Πᾶν., ϑγμίαα, 8 70, 

Ε. τ. -- παν} ψμεῖε γε ϑῃου]ὰ ἐχρεοῖ Ἴπνπ. Αἰ πη]αγ ἰηδίδπος ἷἰβ ἰσυπὰ ἰῃ 
13, οἴ, Κδηϊρ, δγμέαχ, δὶ 3345. --- 5.)] ἴῃε ἴδη8ε βῃονβ τερεαϊεὰ δοϊΐοπθ. Τῆα 

ἑαμα ο77 5λ μα 15 ςοτη πε α Ὀγ ΤῊ., Ετάπι., ἢ δε ἰαηπα ο7 δλααίῖνε οκ. Ἐοῦ- 

ἰπβοπ᾿ 5 ἰἀεπεβοαίίοη οἵ Ορῆτγδῃ ἰβ δεσερίεα Ὁ ΟΑΘπλ ἢ, Οσεογ. Ρ. 291, Νοῖε 1ἱἉ, 

Βυϊ τε)εςϊεά Ὀγ ΠΠΠ]τάηη (Λήπεϑε. δέν. 705. Ὁ. 551.) οη [ῃς στουπά {παῖ ἴϊ ἰ5 ἴοο 

τ που ἴοτ ἃ Βεπ)απηῖϊε ἴον. Βαϊ ἴξ 8 ποῖ ἈΠῈ Κεὶν {παῖ [με δαῖμον ἰῃ 08. 

(Ρ) πιδάε ἴξ ἃ Βεπ)απηῖῖε ἴοννπ Ὀδοδαβε ἢ οαπηά ἴΐ ἴῃ [Πἰ5 Βεη)διλῖϊε Πἰβίοτσυ; 

οἴ. αἶδο Β.Π], Οδορ. Ὁ. 177. -- 18... 5,225] Γαβεέ (ὃ ροϊπίβ ἴο “3.7, ἀπά, ἂ5 Ὗς. 
τοιηδτῖκ5, ἴς ἰ8. ΟἿΥ ἃ ἀἐψ (μαϊ σαπ 6 βαιά ἴο ὀνεγῃαῃηρ ἃ νίαν. --- ΡΥ 52] 

Ζήνεπα Οονρέ ἰ8 51}}} [6 παᾶπὶς ( ἢγααῖν αὐπε Φηόα') οἵ ἃ να ]]ε  ποιῖῃ οὗ ,αάν 

ΑΚ εἰ δοςοταϊηρ ἴο ὅε5., Χ.,.813,, Ὀὰϊ ΒΒ] (ον. Ρ. 98) τη ῖκ68 ἰξ οῃς οὗ ἴμε βίἀς 

γα }1εγ8 οἵ ἴῃς Ἰαϊξετ, οσ ἐνεὴ ἴῃς αν Αἰ εἰ ἰι5ε! {, τς ΠΣ Ὑ05] 8 ουαττεὰ Ὀγ Φ 
δηὰ ἰοοῖβ ᾿κε δῇ εχρί δῃδίουυ ἱπβοσίίοῃ. 

“δ.κΆ, 1. ἢ. 447. 
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19-.22. ΤῊ 160 Κ οὗὨ ΔΑΥΤΩδ ἰῃ [6786]. ---- Τῇ ΡΔΙΑΡΤΑΡὮῺ ἱπίεπὰ5 

ἴο Ταργεβθηϊ [5Γ86] 8ἃ5 δανίηρ Ὀδθη αἰβαγιηθα Ὁγ ἴῃ6 ΡΠ ἰβιη 65, θα 

115 ψοσγάϊηβ 18 οὔδουσε ονίηρ ἴο σοτγιρίίοη οὗ ([Π6 ἴοχί. ὍΤῆδ 

αἰδαττηδιηθηὶ 5 πονῃοσα ἰημαϊοαῖθα ἴῃ ἴΠ6 τεϑὲ οὐ ἴῃ6 παιταῖϊνε, 

δΔηά ἃ5 ἴῃς ουγ νεῦϑαβ οδῃ ὃδ6 οσυΐ ουὐ νίτῃοαΐ ἰη]ατίηρ [Π 6 σοη- 

ποχίοῃ, 6 ἃ βία ἰῇ δϑβϑιπλπρ ἴπαὶ ΠΟΥ ἃ. δῃ ἱπιθγροϊαϊίοη. 

Θομτϊά, τ ῆο [εαἷἰβ [Π6 ἱποοηβίϑίθῃηου οὗ (58 ψῇ τῃ6 τοϑὶ οὗ 

1ῃ6 παγγαῖίνθ, ΞΈΡροβεβ ἴῃ ἀἰβαγιηδπιθηΐ σοηῆηξά ἴο αἰρεδὴ δηὰ 
15 ν] οἰ γ. 

19. ΤΏΘΓΕ ννᾶβ ὯῸ 58: 1ἢ ἴῃ 41} [ῃς ἰαηα οἵὗἉ [βγδεὶ; “»γ πὰς δές 

ἑεηπες ταί: 26: τὼς εόγειυς πιαξό στυογα 9» «Σρεα»γ] ἴμε τηοῖίνα 
ἰθ Ἐχργεββθά ἴῃ [6 ψνογάϑ οἵ ἴῃς δοΐοτϑβ, 85 ἴῃ ξῃ. 325 4.2 2 85. τόῦ 

18.8,---20. ΤὨε τεϑυϊὶ νὰ5 ἴῃδὶ 411 [5γᾶ6] νγὰβ σοι ρα] ]εά ἴο ρὸ ἴο 
τῆς ἰαπά οὗ [6 ΡῬμΠβιηδ5: φασί ευε7}7 νιαπὶ ρεάξ σὐαγβέη ἀϊς 

ῥίωρλελαγέ ἀπά δίς ον εν ἀπά ἀϊς αχε ἀπά ἀϊς ῥίεζαχε)] ποτὶς 
ΠΘΟΘΒΒΑΙΥ ἴο ἴπΠ6 ρεαβϑαηῖ. Μοβὶ τϑοδηΐ βοῃοϊδῦβ ρῖνα ἴ(ἢ6 σαροαάκῖ 

85 ἴπε Τουτἢ ἰηδίγαπχθηῖ, Βυΐϊ Ποννενεῦ ἰογπλ 4 ῦ]ε [ἢ 6 βρίκα ἰῃ 
τῆς δηά οὐ τῃ6 οτγεηΐδὶ οχροδα τηᾶὺ Ὁ6, ᾿ξ σᾶῃ βοᾶγοοὶν Ὀ6 50}- 
Ῥοβϑά [Πδῖ ἰξ πγυδὲ θὲ ἰάκεὴ ἴο 1Π6 βιηἢ ἴο Ὧεὲ βῃαγρεηθά. Τα 

δυΐδογ οὗ ἴῃ νϑῦβα πηθδηΐ ἴο παῖ ἴῃοβα ἴοοΐβ Ψῃϊοἢ παρα ἴὸ ὃς 
βεῖ δηά ειηρεγεά ὈΥ τπ6 βηιῃ. --- 291. ΤἼε νεῖϑθε ἰβ δάπητεὰ τὸ 

Ῥὲ δορεϊεϑϑὶν σοσγαρ Ὁγ ΤῊ., Ὗ6., Ὠτ., Βα., Κι. νῃαῖ νὰ ὄἌχρεοῖ 

5 οἴμοι ἃ (αγΠΕΥ δοσουηῖ οἵ ἴῃς Ορργεββῖνε γα ρυ]αι! ἢ 5, Οὐ ε͵56 

ἃ ΠΟὨΒΘηΠΘΏΓΠΘ 500 ἢ 85 ἰ5 ἀτάνῃ ἰῃ ν.2, ὙὴῈ [ΌΓΙΊΘΓ ἰ8 ἴῃ [Π6 

τηϊηά οὗ ἴμ6 σταὶς ἰγδηβίαϊοτβ ἤθη {Π ΕΥ̓ 54. (85 11 νγου]ά 56 601) 
τπα [16 ῥγοθ οὗ ἴΠ6 5Π}{Π᾿5 γουτὶς Οἡ δᾶ ἢ ἴοο] νγὰ5 ἴΓΕ 6 5ῃ 6 ]κ6]9. 
ΤῊΘ Ἰαϊίοσ 15 ἴῃ 6 σοη͵δοΐπγα οὗ [ογοπια ὯΟ 5ρεακβ οἵ [πε ὀέῥμμϑισες 

ψ Ὠ] ἢ αἤεοῖοα 41} [Π6 ἴοο]8 οἵ ἴπε ἴάττλεῦ οἡ δοοουηῖ οὗ [ἢε ἀϊΠῆ- 

οὐ] οὗ ρεϊτίηρ τῃ6πὶ 5Βῃαγρεηθδά. Α ἰῃϊγά σοη᾽δοῖαγε ἰ5 ἰουπά ἰῃ 

ΖΦ διὰ μαβ ραββεά ονεσῦ ἰηῖο ἴπΠ6 ἘΠ 5}: νεγϑίοη ἴῃ ἴπε ἔογπὶ: γε 
ἠἦέν λα α Μέξ »ρη "ἦσο νιαϊοεξς. Βυϊ [Π15 15. 8ἃ5 ᾿πῃροββί}]8 ἴο ρεῖ 

ουἱϊ οἵ ἴμ6 ἴοχί 85 εἰϊμεσ οἵ ἴῃς οἴμειῖβ. --- 22. Τῆς τγεϑυ]ῖβ. οἵ τῇς 
ῬὨΠΙβτπ6 ΡΟ]ΙΟΥ : «890. ἐ; εαριό 10 ῥαες ἐπ ἕλε ἦαν οΓ 116 δας οὗ 

“Μίιελνιασλ, ἐιαὶ πομς οὗ “16 ῥεορίς το δαμὲ «πα )οπαίλαπ ἀαά 
εἰΠλ47 «τυογα 97 «ῥέα --- μέ δαμἦ απ Τοπαίλαη λαα ἠλεηι] ἴῃς 
ΟΥχΚίη4] παιταῖϊνα 566 Π15 ἴο ἰζηον ποιῃίηρ οἵ [ῃ15 ἤδη ἰζ ρῖνε5 54] 

ἃ βίδῃπαϊης ἀγαγ οὗ ἴἤτεα [πΠουθᾶηα πλθη. 



ΙΟ2Ζ : ΒΑΜΌΕΙ, 

28. ΤῊε νεῖβε ἴδ καβ ἃ ἴῃς δοσοιηὶ οὗ ἴῃ6 Ῥ]] σης ροβίτοῃ. 
Ιῃ ν. δε ἴῃ ρΙυηάογειβ τα ἀθϑοσ θεά. Ηξγα ψὲ γα ἰο]ά παῖ μέ 
σαγγίδοη, οὐ ἴῃς ρεγιηδηεηῖ ρυδτγὰ ἰείς ἴῃ τῃ6 σϑρ, ρυβῃδα ἔοτ- 

ψατὰ το πε εἄρε οὗ ἴῃε ρ855 οἵ Μιοῃηαβῃ. 

19-23. Τῇε 5εσοπ δεν παΐυτε οὗ [με ῥαγαρυδρῇ ἰβ τεοορπϊζεα Ὀγ ε., (ον. 

Ῥ. 248, Βυ., 1.5. Ρ. 2ος (Βε ἱποϊυάεβ ν.28), (ο., Φ ρ)δ, Ρ. 97, ἂπὰ ΚΙ, ἰπ 

Καυΐχβοι, 27.547. --- 19.  Π] ἰ8. υϑεὰ οὗ ἃ ψοῦκεσῦ ἰπ ψουά, βίοπεβ, οἵ τπεῖαὶ]; 

τέκτων σιδήρου (ὃ τλᾶγ Ροϊΐπὶ ἴο “12 ΦᾺΠ (οἵ. 1. 4412), οὐ ἴἴ τῦδυ θὲ 5᾽ ΠΙΡῚΥ ἂῃ 
δἰτεπιρὶ ἴο τεπάογ (με ψογὰ δ8 ἴῃε οοπίεχὶ τε ααῖγεβ. ---- Ἴ2Ν7 15 σμδηροᾷ ἴο ΥὙῖκ 

ἘγῪ ἴῃς Ογδ ἀπποσοββαγγ. --- 30. Ὁ).,2 205} ἴπε οοπ)εοΐατε οἵ τ. ᾿Ν εἰς (ρίνεμ 

ΒΥ τ.) τπᾶὶ νγαὲ ββου!ὰ γεδὰ ϑυθὺρ ΠΡῚΝ 15 σοῃῇγπιεα Ὁγ (δ. --- »255]} 420 ὀεαὶ 
οι, 85 ἴπ6 Ὁ] ας Και ἢ ἀο65 ἰπ τείοτρίπρ νγογῃ τοοΐβ.Ό ΟΥ̓ [86 ἴουγ ἱπιρὶεπιθηῖβ 

Βεγα στηεητοπει, ἴπε ἢτβὶ δηὰ τΠϊγάὰ 9εεπὶ ἴο )Ὲ το] γα Ϊγ οετίαϊη, [που ΡῈ ττγαάϊ- 

τίομ, δ8 τεργεβεηϊεὰ ὈΥ ἴῃ νδγβίοῃϑβ, ἰ8 ποῖ υαηἰϊίοση. ὙΠῸ ἰ8. πιοβῖ παῖυ- 

ΤΥ ἴῃς δέοιερησάαγε, [μου ρἢ Θ0.ΔΒ Πα5 τᾷς σἱεξίσ, τ  ὨΙΟἢ 55. ἀρτεεβ, 116 

Φ τεπάειβ χρόα. ---- Ὑ  Ν} β5ῃουά ὈῈ6 ροϊηϊβα ὑπκ δοοογάϊηρ ἴο ἴμε ἔογπι ἴῃ 

15. ζ' (Μῖς. 48) 70εἰ 4190, Βεγοπά τῃς δοϊ {παῖ τ 5. ἃ ἴοο] οἵ βοπιὲ Κὶπά, ννα 
οδπηοῖ ρὸ ψΠῊ οετίαἰηῖγ. (δ ρἶνεβ σκεῦος 5ΙΣΊΡΙΥ; ΞΘΥΤΙΉΔΟΒ 5 ἰγδηβἰ δῖα 

σκάφιον, ΜΟΙ ἴα ἴμε σιαέίοοξ (Ῥτοσορ. ὕδζ. (σι. ἴῃ ἰοσο). Ὑῃθ ραββᾶρεβ ἴῃ 
Ιβδῖδῃ ἀπά οὶ βρεὰκ οἵ βῬεδϊίϊπρ [86 γν ἰηΐο ἃ ϑυνογά, οὐ υἱέες ὑεγεα. ΤῊΪ5 
σπου βἰ ἴῃς εορίζον, ἃ κηϊίς ἀβιεπεὰ ἴο (Π6 μου ρἢ- απ ἴο οσυϊ {πε 5οἃ μείοτα 

18ὲ ΡΙουρῃβματγε ἴαγηβ ἴ. Βαϊ νὰ ἀο ποῖ Κπονν ψῇῃείμεγ ἴῃς Ηδεῦτεν ρου ρα 

Βα 500} 8δῃ ἀρρεπάαρε. “45 τεηάοιβ φἰοεερλσλαγέ, ἀπὰ δ᾽ “λε ῥίη οὔ τὰε γοξε. ---- 
Ὁ ἰ5 φυῖΐϊε σετίαίηγ ἴῃς χε, 14. 948, Τῆς ἐουχῃ ἴοο] ἀἰβετβ (ἰπ ἴῃς τεοεϊνοά 

τεχῇ) ἔτοπι ἴῃς γβι Ὁγ ἴῃς ροϊπιϊηρ οηἶγ. ΤῊΪΒ ᾿ἀἜπεἰ Ὑ 15 βυϑρίοΐουβ, ἀπ ννῈ 

ῬτΟΡΑΌΪΥ πᾶνε ἴΠε πιϊδίακε οἵ ἃ βογῖρε ἴο ἀεὶ ψῃ. Βυῖϊ ν᾿ παῖ νὰ βῃου 
τεβίοσε 5 ἀουδιία!. 6. ἀπά οἵμειβ ργοροβε 3, ἰθβιαεποθὰ ὈΥ ἴμε οσσυτ- 
ταποα οὗ [Π15 ψογά ἴῃ ν.2] ἀπὰ ἴμε γεηθετγίηρ δρέπανον (δ, ννϊς ἢ ννογὰ ὁσουτβ 
4150 ἴῃ ν.3"1 (5, [που ρῊ 1305 πονῃετε εἶβε 30 τεηάεγεὰ. Βιῖ ἴῃ ἴπε σοηίιβίοη 

οἔ τδὲ ἴεχὶ οὗ ν."Ἕἱ, ἴξ 15 ἀἰθῆσυϊε τὸ Αἰϊονν πιαο ἢ πεῖρῃς τὸ τΠ6 ἀγρυπιεηῖ; ἴον 

ἀ 11} νγα Κπονν παῖ [Πδΐ νεῖβε πιεδῃβ, ψε σδηποῖ ὑς βυγὰ [αὶ ἰϊ ρῖνεβ ἴῃ: 838π|ὲ 

118ῖ οἵ ἴοοΐθϑ ψιῖῖῃ τῖ58. ΤᾺΣ νεγβίοῃβ ρῖνε ἴῃς ἔασι βεσῦ σμοῖςε οὗ {πε σισήσεξ 

(ὅϑγπι.), ἴλε τραιί 38, ἴπε σαΐξε ζζ, τριόδους (Α4.), σαγεμένηι Ὦ,, ἀπά ἴπῸ σχε 

(Α:.). Τὸ 580} νατγίεἰγν ἰἴ τηᾶῦ "ὲ ἱπηρετγίίπεης ἴο δἀὰ ἴῃς οοη)εοίατε οὗ Εν. 

(Ὁ ΚΜ], 111. Ρ. 47, Ε. Τι. ΠῚ. Ρ. 33)» νῆο τεδὰβ γχυπ, [μου ρἢ ἢἰ5. ἰγαπβ]διίοη, 

18ε ἐάγελίη εἰοάρε, ν]} Παγάϊγ ἀο. Αοοογάϊηρ ἴο Ηοβιηαηη (ΖΑ 7. 11. 
Ρ. 66), γυλη ἰ5 ἴῃ βιοπειηδβοι 5. ροκ, ἔγοπὶ νυ ΙΟ ἢ νγε τ ΑΥ σοπ)εοΐατα {παῖ [88 

2ιεξαχε “ουϊὰ Ὀς οαἸ]εὰ Ὀγ {πε ϑ8πιῈὲ πᾶπιθ. ΤῊ Ϊβ ἰ5 ἃ πα ἰβρεηβαθ]ε ἰοοὶ ἴο 

τε ρεδϑδηΐ ἴῃ ἃ τ ΟΚΥ σΟυΠΙΤΥ κε Ῥα]εϑίϊμς, απὰ σου] βοαγοεὶν Ὀ6 Κερὶ ἴῃ 

βῆδρε ψπουϊ τΠε βεγνίοαβ οὐ ἃ Ὁ] κϑνῃ. 1 πᾶνε τῃετγείοτε νεηϊυγεὰ ἴο 

ἰηβογὶ ἴθ ἴπ ΤΥ ἰγδηϑδιίοπ οἵ ἴῃς νεῖβα.--- ῷ1. Τῆς αἰβηςα 168 οὐ τῆς νεῖβα 

56 επὶ ἴο Π6 ἰπϑυγηηουπίδ]6. --- Ὁ ΠΥΘΟΙ͂ ΠΌ)] 8 ἀπρταιηπηδῖοαὶ, ἀηα υπἰπίεὶ- 
Ἰἰσίθ!ε ἐνθῃ ᾿ ττε ἘΥ ἴο οσοττεοῖ ἴΠς στδιωπηδυ. ---- [γϑὺρ φῦ ΦὉ}] ἰ8 ψῖ Πουϊ ΔΠΑΙΟΡΥ͂ 
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ἴῃ ΒΡ] 1ςα] Ἠεῦτγενγ (οα Ῥοῖῃ ρἤταβεβ, οἵ, Ὁτ., Δ οζθ8). -ττο ὩΣ Π0}] οοδταϊηαιεά 

85 ἰξ 8 (οἵ 866 πὶ5 ἴο Ὀ6) ΜΓ πᾶπιε8 οὐ ἴοοἶβ, πλᾶῖκε8 πὸ 8586η836. ΕῸΓ ἴῃς ὀρεη- 
ἵῃρ οἴαυβε ψὲ ἢπά καὶ ἦν ὁ τρυγητὸς ἕτοιμος τοῦ θερίζειν (δ τῷ 1).)) ὙΥΡΩ 

ππρο, ὙΠ ΊΟΝ 5 ποῖ νεγῪ τεπιοῖς ἔγοπι 3. Βυϊ [Π]5 ρτοπιϊβίηρ Ὀερὶ πηΐηρ ἰβ ἰοίς 

ἱποοιηρίεῖθ. Τῇ να ψεγὰ ἴο]ὰ [ῃδἱ τυάτρ ἐἔάε ἀανγυεεί τυᾶς γεααν ἐο γεαῤ ἴῃις Ῥἢ]]- 
δι π68 σδπΊ8 ὉΡ δηὰ ρ]υπάεγεά ἰξ, ογ [παΐ ἴμ6 ννὰῦ ὕγοκε ουἵ, γε οουἹὰ ἢὶ τῇς 

βἰαϊεσηεπῖ ἰηῖο [8 οοηίεχῖ. Βαϊ ν δῖ 65 δου} δά ἀϑ8 ἰ5: τὰ δὲ σκεύη ἦν τρεῖς 

σίκλοι εἰς τὸν οδόντα, νΥὨΪΟΝ ἰ8 Βιρροδεά ἴο πιεᾶῃ παῖ 2(ε μα» 3 χεαά γον ἐἀε 
Ἰοοἷς τὐαᾶς (ἄγέε «ἠεζείς αῤίεες, ᾿ἰΒουρΡῊ ᾿ὲ ἴακεβ νἱοοεπὶ ἰγεδιιπεηῖ ἴο ρεὶ [8 

ταεδηΐηρ ἔγοτα ἴῃς νγογάβ. ΤῊδ ἤπδ] οἰδυβε ἴῃ (5 πιογθονεγ, ν]οἢ αβῆγπι5 {Παϊ 

ἴΠε βαάπιεὲ αγγᾶηροπιθηῖ μο]ὰ ἔογ ἴῃε ἄχὲ ἂπὰ ἴῃς βίοκὶε, ἰ5 ϑαρεγήμπουβ. ΤΉ., 

τεδάϊηρ Ὁ)0Γ ὙὙρη, ἱγδηϑίδίεβ σηα “6 “ἠανγῥενιῖνρ οὐ “δ εάρες (ἴοτ ἴῃε ρου ρἢ- 
5διᾶγεβ 84 ἴῃς 8ρ8468) τύας ἑάγεε σἀεζείς αῤ΄Ίεεε. Βυϊ ἴμε πιεδηΐπρ ργοροβεὰ 

ἴοτ ΡΣ δηᾶ ἴοσ ὉΠ 8 ψιπουϊ δυϊμουγ, ἂἀπὰ ἴῃς πιοαπὶπρ αρέεες ἴοτ Ὁ 
8 αἰδοὸ ὑπραγϑ]]εϊεὰ, αἰεήμρας ἐΐαφωφ ἐγανέ σεΐές υογεόγμηε Ἅ, 18 ΔῊ αἰϊεταρὶ 
ἴο πῆβκε βεη8ε ουκ οἵ ἴμε ἴεχὶ οὗ 3, Ὀυϊ 15 σΟπίγαυυ ἴο ψταιηπιᾶγ, δὰ ῥτο- 

νἱάε8 πὸ βυϊα0]ς ῥτγείδος ἴο [με ἤηδ] οἴδυβϑε τοψωφ σα τείνει ἐονγ ροπάμσι. 

Αποῖπεσ αἰζεπιρί ἰ8 πιδάς ὈΥ Ζ, νυ ϊ ἢ ἀΡράγθηΥ ΒΌΡΡοΟΒα85 ΠΥ ΥΡΠ ἴο πιοδῃ 

ἃ ἢἶε, ἴογ ἰξ ἱταηβὶαῖεβ: αμα μάεν δαά α Με ἐο σἠαγβερ ἐὰε αἰμέμεες ο7 {ἀξ 

γον» Ιοοΐδ, 9485. αἰϑδο μαβ ἴῃς ἢ]ε ({{, ἱπάεε, ΝΠ ΟῚ ΝΣ ον θὲ ἴδε 416), [πουρῇ 
ἴτ υπἀετβίδηάβ παῖ τπε Ηεῦτενβ ἴῃ {Ππεὶγ πεοαβϑν υϑεὰ {πεῖς ἴαγρε 6168 ἔοσ 

ῬΙουρ βηδταβ (Ὁ) ἂπὰ ίογ οἴϊμενς ἴοοΐβι ΤῊϊβ5 5 πιο ἔγῪ ἀξενεϊορεὰ ὈΥ Ατ.ν 

ὙΠΙΟΝ δᾶγ8 ἴῃ 50 ἸΏΔΩΥ ννογάβ: 2ήε»} ,ατἠϊονμεα 1ἠς ὀγοαα Με ἱμίο α ῥγωμὴηρε 

Λοοξ, απαὶ ἑοοξ ῥερε γγορι ἐλε λαγγοτυς 70» ῥίεάς. ὙΤΈαβς ἀϊβεγεποαβ οἵ ἱπίεγργε- 
ταῖΐοπ βῆονν {π6 ἱπῃροββὶ ΠΥ οὗἨ τπακίηρ βεη8ε οἵ ἴπε ἰεχί 85 ἰΐ βίδη 8, οσ ἐνεῃ 

οἵ βπάϊηρ ἃ ρῥἰδυβίθϊε εππεηἀδιίοη. Ὑὴὰ ἢπ8] οἷαυβε 2 ὙΠ 2 ΎΓΥ 56 6 Π15 ἴο 

οοηηδοῖ τπηοϑὶ πδίυγα! γ ν ἢ Φ Ὁ οὗ ἴῃ6 ῥγεσεάϊηρ νεῖβεὲ. Βαῖ ἴδε βεηΐεπος 

5 Ἰοῃρ' δῃὰ δυκνναγὰ η|655 ννὲ αβϑιπης υνἱἢ ΤΟΥ (ἰπ Ετάπι.) ἴπαὶ ἴῃς νεῦβε ἰβ 

ΤΩΔΙΏΪΥ 8ῃ οττοόηεουβ ἀυρ]Ἰοδιίοη οὗ {πε ργεσεάϊηρ. ον 1818 Ὠγροιμεϑβῖὶβ ποτα 

5 βοις οοΐουγ ἰῃ ἴῃς τερεϊτοη οἵ βενεγαὶ οἵ ἴῃε βάτης ψγογάβ, Βυΐῖϊ ψμεπ 

νττεπ ἴῃ ΡάτΑ}1ε] 11π65, [86 σοττεβροημάδῃοα 8 ποῖ νΕΥῪ 5ιτικίηρ, --- 2 7} ἴὸσ 

ἴδε ροϊπιϊηρ, οὗ, ϑιδής, Ογαη. 52 α. --- 33. π55}} β5ῃουϊά ργοῦδθὶΥ θὲ πιδάε 
πὴ, Αἴεσ ΤΌΠΟ (οη ἴῃς ἕδος οὗἉ ἰΐ ἃ σοηβίταοϊς ἔοσγι) νγαὲ Βῃουϊὰ ῥγοῦδὈΥ 

ἰπβεῦῖ ΦΌΣΟ ἢ ὦ (Εν.). ΤΟΥ ῥγόροβεβ ἴο τεδὰ ΦΌΣΟ ἰηβίεδα οἵ γΌΓ"Ο: ἐπ 
τὰς ἐαν ο7 Μηέολπατὰ Μου]ὰ παῖυγα!ν πιεϑη ἐηε 216 ἀν ο77 ἐλὲ δαΐίε 97 ἭῈελ- 
σπατῖ. τ-- 38. ΧῸ τε ῃ8 ἴπ 14 ἴ86 50] 16 τ8 Ψγῃ0 σγογα ἴῃ οσουραίίοη οἵ [ῃ σδπΊρ, 

ἴῃ ἀϊδιϊποιίοπ ἔγοπι ἴποϑε 0 ψψεπὶ οὐἱ οὐ ἴῃς νατίουβ δχρεά ἴομβ. Ἡετγα 
Βονγενοσ ἰἃ πιᾶῦ τπηεαπ ἴῃς ουϊροδὶ ψϊο ἢ ψγὰ5 τἤγονῃ ἐογιναγὰ ἴο ῥσγοῖεοι ἴπε 

τοδί ΠΑΠῚΡ ἔτοπι βυγργίβα, --- 29} ἰξ 15 ἈΠ ΘΟΕ ΒΒΑΤΥ ἴο σἤδηρε ἴῃς ροϊηϊίηρ ἴο 

Ἔ3ΡῸ ἢ Εννα]ά, ΨΥ Παὶ 15 πιδδηΐ ἰβ ἴῃς 2ι:ς ἔγοπι ἴῃ Πρ ]δῃ 5 ἴο πε ]ογάδη 
νι θυ, νν μΐοἢ ταη ἄοννη ἴῃ6 ψϑάγ. Τῆς νἤϊαρε οἵ ΜΙςΝ πια8ἢ ἸΔῪ ἃ Ππ||6 Ὅδοκ 

ἔγτοτα ἴμε γτανΐηα; ἴμε ΡἈἢΠβιῖπε οαϊροϑὲ τνα8 βἰαἰϊοπθα οἡ 15 νεῖῪ εάρε. 

ΧΙΨ. 1. Τομδίμϑῃ ῬΧΟΡΟΒΘΘ 80 δἰΐβοκ. -- ΤῊ τηδίῃ βίτθδια οὗ 
τῆς πατταῖϊνε ἤμδῖα τοουτβ, δπα [6}15 οὗ Τοῃμδίμδῃ᾽ 5 ὑσοροβαὶ ἴο ἢ ΐ8 



ΙΟο4 : ΒΑΜΌΕΙ, 

δα)υΐϊδηῖ. Α ἀϊρτεββίοῃ 18 τιδὰβ ἴο ἀδβοσίδε ἴῃ 6 β6θῆςθ τλοσα Ἔχδοῖγ. 
-- εν 15 2655 οη “παἱ ἀ4}} τῃαῖ 15, [πΠ6 ραγιίσυϊαν ἀαγ οἵἉ ψῃϊο ἢ 

ἯῈ 16 ἴο ΒΡΘΔΚ, 85 ἰῃ 1΄ --- σέ οηαίλαπ δέη ϑδαμὲ φαϊα ἐρ Αΐς 
αγηιομ- δα γ67} ἰΐ ἰδ Ῥσόρεσ [ἢδι Τοπδίμδῃ βῃου]ὰ 6 ρίνβῃ ἢϊ5 8}}} 

πᾶπλα δὶ ἴῃη6 Ὀερίηηϊηρ οὗ 50 ἱπηροτίδῃηϊ ἃ ραγαρταρῇ. ὙΠῸ δα 
ἄοδϑβ ποῖ ἱρ]γῪ ἴ[μαὶ 6 ἢᾶ5 ποῖ Ῥεθῃ τηθητοπθαὰ Ὀεΐοτε, οὗ, 235. 
Τῆς αγηιομ- 4767 5 ἴῃ 6 τῆδῃ σῃοόβθ ὈΥ ἃ ἰδδάθσ Οὐ ὑτογηϊηθπῖ 

ΟΠσοΥ ἰοὸ Ὀ6 ᾿ὶ5 {πιδῖν δι[οπάδηϊ, δἰα, δα)υϊδηΐ, αγηηῖρέῦ, ΟΥ Β]υἶΓα. 

]οημδίμδῃ ρσοροβεβ ἃ βιγρτίβα οἵ [6 δῃθιηγ᾽5 ροβῖ, θυῖϊ ἄοεθβ ποῖ 

Ἰεῖ 5 (ΕΠ Ὶ Κπον,, ἀου 1655 ἔδασίηρ ἴο Ὀ6 ἰογδιἀθη ἴῃ 6 ἴοοἹ- 

Βαταγ δἰἰοηηρί, ---- ῷ. ΤῊΣ βἰταδιίοη ἰ5 ἀεβογ 64 : ἢγβῖ, ἢ τείεσ- 
Θῃσα ἴο 841}, ψῇο τὐας εἰδδησ ἐπ ἠλς μήγηιοσί ῥαγέ οὗ Οεόα] 80 

γα τι5ῖ τοδά, ἴο 6 οοῃβίϑίθηϊ, μη4127 “η6 ῥονιοργαηαίε ἔγές τολίελ 
ἐς ἐπ ἑὰς τλγερλίηρ. σον} ἴου τῃ6 τεδάϊηρ, 5ε6 τῃ6 οὐ σαὶ ποῖα. 

ΤὨε ἔοσος ἢ ϊπὶ γᾶ5 [η6 σὴς ἀμπαάγεα φηθ: αἰτεδαγ τηεηιοηεά, 

-- 3. Δῃ ἱπιροτίδηϊ πιθιθεσ οὗ ἴΠ6 σαπὰρ ἰ8 1ῃη6 ῥγίδϑδὶ ῆο 88 

οδᾶῖρβε οὗ ἴῃς βδοιεά ἰοῖ. ΗἜβ ἰ5 τῃηεηπιοηθα ἤδγα ἱπ οὐάεσ ἴο 
ῬΓΙΕΡΑΓΕ 115 ἔογ ἴῃ6 ρατΐ ἢξ 5 δίϊοσναγάβ ἴο ἴδκα. --- ἀλύαλ ὁξη 

“Αλίμό, ὄγούλεον φΓ 7ελαῤοα  τῃ6 τηβηιίοη οἵ Ιομαροά ἰ5 ῬοββίΟΙῪ 

τῆ6 ψοτῖςς οὗ ἴῃς τεάδοίοσ. Αἰ πλοϊθοἢ δὴ ΑὨἰταῦ, πιεπεϊοποαᾷ ἴῃ 

τῆς Ἰαῖδσ Ὠἰβίοσυ, δ Ὅς [6 58πλ6 88 [Πϊ5 Αἢ]) ἢ, ἴῃ: 6 ἤδπγδ5 γε 

ΒΥΠΟΩΥΠΊΟιι8. ΤὴΘ ῥτίαδὶ ἰ8 ἀθβουι θα 85 ὀσαγίρρ 26 ἐῤλοά Ἴ ἴῃ 

τε οοττγεοῖ ἰοχὶ οἵ ν.1}8 ννα ἰϑάγῃ ἴμδΐ 584] σοτηπιαπά δα τῃ6 δρῃοά 

ἴο δ6 Ὀτουρῆῖ, οἵ, αἰδοὸ 235 4ο΄. [Ιῃ ἴπε656 οᾶβες ἴῃς Ἔρῃοά οἽδῃ 

ΒΑΓ Ϊγ Ὀ6 [6 ῥγίβϑι᾽β ραγπηβηῖ. Βεγοηά ἰῃς ἴδοι ἴπαΐ ἰξ νγγὰβ ἴῃς 
ἰπβίσαμηθης οὗ {Π6 οὔδοΐθβ, ἤόύγανοσ, 6 ΚηΟΜ ποῖῃίηρ ἀοιῦς ἰΐ, 

ΤῊ ἀεβοτριίοῃ οὗ {πὶπρθ ἴῃ 540} 5 σαπὴρ οἴοβεβ ἢ ἢ τἢ6 βίαϊε- 
τηθηῖ: 246 2εοῤίξ αἰ πού ἄποιν λα ,ονηαϊαη ἀπά λϊς ἀγνιοῖ- 

δεαγεν λα΄ ρομθ] ἴῃδν νεσε [Πεγείοσα βυγργίϑεά ἤεη ἴπ6 σοϊηπιο- 

τίοῃ τιδάβ [561 νἱβῖ0]6 ἰη ἴῃ 6 ορροϑβίηρ σδῃιρ.--- 4. ΤῊΣ Ἰοςσα ν 

οὗ τῃς Ἔχρίοὶς 15 ἀδβοτ θεά ἴο ὰ5: “βείσεση 106 γαυΐμες ὁγ τυλίελ 
»οπαίλαπ «ομσὰξ το εγ045] ἴμαὶ ἴ8, 5146 νδὶ!εγβ τυπηΐηρ ἰηΐο ἴῃ 6 

τηδὶῃ ψγαγ., ΑΒ νὰ σδῇ τσϑδα!]ν 566, ἴμ656 νγουἹα ἰεανα ῥτοϊθοϊίηρ 
Ροϊηϊβ, ἵνοὸ οἵ ψῃϊο ἢ ἀγα ον ἀδθβοσ θα: ὦ ἡροϊὰ 97 γοεξ οπ' οπ 

οἰ ἀπά α Ἰοοίλ ο7 γοεξ οπ ἐλ οὐδόν] εἴ. Τοῦ 3905 ἀπά τε ψε]]- 

Κηονῃ 722εη: ὧὐμ 474]. ΤῊΘ πδιπεβ οὗ ἴῃς ἴνο τοςκϑ ἴῃ απδϑιίοη 

ΨΟΙΓΕ 802; δῃὰ ϑεησῆ. Ὅ͵α πιᾶὺ σοη͵δοίατε ἴΠδὲ ΒΟΖΕΖ, μές «ἀΐη- 

ἔπρ, ττὁ8 1[ὄῃ 6 οπα ἰδοίηρ' {π6 βουῖῃ, ϑεπθῖ, ζς ἑἀσγαν, ἴῃς οης δοίης 



ΧΙν. 1- Ιου 

τῃ6 ποτίἢ." ---ὅ. ΤῊΣ ἀεβοτίριίοη ἰδ σοτηρίεἰεὰ Ὁγ τῃ6 5ἰαϊεπιθπὶ 
τῃδῖι ομδ γοοῖξ τυαᾶς ογ 1λε πογίά ἵπ| )οπὲ οΣ ϊελνιαοῖι, τὰς οὐδεν ὁγ1 

ἐφ τριὰ ἐπ Κομ οΥΓ Οεῤόα] δϑοὶ ἈΠ] ἰδ ἀθῆπθα Ὁγ τε ν ]]αρε 
πραγαϑῖ ἴο ἰΐ, ἴο ψῃ οἢ 1ξ βαγνθά 85 ἃ ἐοσιποδίίοῃ. Νοῖϊοα ἰμαὶ 38 
85 Οεὖα ἢετα. 

1. ΝΠ 55] ἴῃ βᾶπια Ἴχργεββίοῃ 14, οί, 65.325 δ 126 ς. ---- υῦϑ ΝΦ)}] ΑΡίτμηβ. 

Ἰεο μὰ βιοἢβ δῇ αἰἰεπάδηϊ ἃπὰ 50 δρράγεηιγ παι Οἰάεοη, [ἀ. οδ! γ}9, --- 
Ἴ2)0] Ναῃι. 3219 [05. 227 [ἀ. γ28., ΤῊΣ ραβϑβθαρεβ βῃον [πᾶ ἴμε ψψογὰ πιεδῃβ 
ΒἰΠΙΡῚΥ ὀεγογιάί. --- 15} οἴ, τ. ἴῃ ΒΌΒ. τωό σοες, νυ τ 5. τείεγεηςς, ΝΥ ρἢῖ, 

Ων. Ογάσε. Ῥ. 117. το Ρ22)Γ ΠΥ03} 85 Οεὐα ἰ5 ἴμε ἴοννῇ ονθυοοκίηρ ἴῃ Ρᾶ58, 
ἴτ τηυβὲ ΡῈ τηδδηῖ βεγσθὺ.0 ΕῸΓ ΠΥ03 ἀδβου ηρ ἃ ροβιιίοπ οἡ {πε ουϊδκίτί5 οἵ τς 

ἴοννῃ οἴ, ΟἿ, --- Ἰγ0 7} ον! ἀ θην ἃ τε] ]-Κηύνη ἴγεε. 17 15 πιεδηῖ Ὀγ 3) 5 ἃ 

ῬΙΌρΡογ πᾶπιε, πὰ ἴῃ ἕδοϊ ἴῃθγα 15 ἃ ἤ͵ίργονε ποῖ τ ἀνναΥ, 15. 1οϑϑ. Βυΐϊ δβ ἰΐ 
116ὲ8 που οὗ Μ|ΟΒπιαϑ} ἰΐ νν}}} ποῖ δῆβνγεγ οὐσ δας ΠΟΥ 5 ρυγροβα. ὙΠὲ νογβίοπβ 
τῇδ ἃ ρτΌρεσ πᾶπὶε οὗ ἴπε6 ννογά μεγο, ρυῖ ἀο ποῖ ἀρτοα ἴῃ (Πε ἔογπι. Α5 ἴῃς 
Ἰοοδίΐοη 15 αἰγεδὰν ρίνεῃ νἱτἢ Βοπηε ἐχϑοῖ 685 ἃ ΡΓΌροσ Π8ΠῚΘ 18 δι ρεγἤμπουβ. ΟἿ 

115 δοσουπὶ Ἧε. Ῥγοροϑεβ 110 ψγῖι ἢ [Π6 τπιεαπίηρ οὗ 7) α ἐἀγεελίηρυοον. ΔΑ 

τΠταβῃϊηρ-Ηοοτ 18 ἀϑι}}ν Ἰοσαῖε οἡ ἃ Ὀάγα ορεῃ ΠΠ] ἀπὰ 50 ννουϊὰ δὲ ἐχοοϊϊεηῖ 

ἴον 58} 5 ρύγροββ ---ἰο ργανεηΐ βυγρεῖβε δηὰ Κεαὲρ ψαῖοῇ οἵ ἴῃς ἐπεπιγ 5 πιονο- 

ταθηΐβ. --- 8. ΠΝ] ἰῃ 213 229 ψε Πηὰ ἴῃε ῥτίεβὶ αἱ Νοὺ οδι]εὰ Ἴνο'πν ἀπά πὲ 
Αἶβο ἰβ ἃ δοῃ οἵ Αμίϊαρ. [Ιζ 15 ποῖ ἀπ] κΚεὶγ ἱπεγείογε ὑπαὶ ἴῃς ἵνγο πᾶπιαβ 

ἀεϑίρηαῖα ἴῃς β8πιεὲ ἱπαϊνί πα], [ἢ οτὶρίηαὶ ἽΝ Πανίπρ Ῥεαπ ομδηρεά ἴο 

δνοϊά [86 βυρρεβίίου οὗ “ηοίεεά. ὙΠὲ ἰάἀεηιβοαίίοη ἰ8 οἰϊεὰ ὉΥ ϑοῆπι. ἔγοπι 

ϑδποῖίυβ. Οπ ἴπεὲ δβϑϑυπηεά πιεδηίηρ μὰ» ὀγοίδεγ ἴς Ὑαλευεά, οὐ ὀγοίδεν οὗ 

γαλιυεῖ, εἴ. ]αβίτον, 781. ΧΙΠ. Ρ. τοῖ ἢ, απὰ Βαιΐοῃ, “ῥα, ΧΝ. Ρ. τ68 Β΄. 

Καὶ ἰ5 αἱ ραΐπβ ἴο σα]ουϊαῖε ἴῃς ἂρὲ οὗ ΑἸ) Δἢ ἴο βϑῆονν ἴπαὶ ἢς οουἹὰ μανο παὰ 
ἃ 80ῃ: οΪά δῃουρῇ ἴο δοσοπιραηυ Ὠανὶὰ ἴεν 5840}᾽8 πιάβδβᾶογε οἵ ἴῃς ρτίεβίβ. --- 

25. }Ν} Ἰωχαβήλ 65λ8. ---- ὈΠ).0} 5 Ὑειτἴεπ ὉΠ) 18 (Όγ (ἢ οοοἰἀεπίαϊδ οπ]γ). 

Νεβε (45. γον. δέν. ἤαηρ. ΧΊΠ. Ρ. 173) [ΟἹοννβΒ 1υτἢ ἰπ βαρροβίηρ τῃ8 

πάτα (ρογπα αἶβο ὈΥ̓ ἃ βοῃ οὗ Αϑτοῃ) ἴο ρὲ Ἐργρίίϊδῃ δηᾷ ἴο πιεδῃ μιφῷγο. ---- 

ἜΝ ΝΦ] ἴΠετα βθεπβ ἴο ὈῈ πὸ οἶδβαγ ἱπβίαποε ΨΠογε ΝΣ πηδᾶῃ5 20 τύξαν ΔῊ 
δτιΐοϊε οἵ ἄγεβ8. [ἡ ἔχ. 2812. 9 ἤοννένεῦ ἰξ ἀεβογίθεβ ἴῃς ΠΡ Ῥγίεβι 5 Ὀδατ- 

ἱπρ' (οὐ ψεδγίπρ) ἴῃ πᾶπηεβ οπ {πε Ὀγεαϑιρὶαῖαθ. Τῆς δὲ οὗ Ν9) ψου]ά {μετὰ - 

ἴοτε Ὀὲ δραϊηβι ἴῃς {ΠπθοῦῪ {παὶ 6 ἐρῃοα ψγὰβ δῃ ατίϊο]ε οὗ Ἃοἱοι ῃπρ. Οἱ τῆς 

οἴδεν μαηὰ, ϑαπιιεὶ ἀπά Πανὶ ἃ τε σίγαάεα νυ ἀπ ἐρῃοά (218 2 5. 614) νυ ἢ 

σουῦὰ ᾿παϊοαῖς μα ἰξ οουἹἱὰ Ὀ6 ψογθ. ὅε6Ὲ Μοογε οἡ Τυίρεβ 175, ψ ἢ τς 

εχίεπάεά ἰἴϑὲ οἵ δυϊμουίτε5 ἴμετε ρίνεη. --- 4. ΓΥ2)ῸΠ] οὐ ἴῃ 6 ἀδρῇδβῃ οἵ, δίδάε, 

Οναρι. ὃ 3:17. ὙὍΠὲε ἰοπῇ ἰβ σοηβίταςϊ, ρονεγηΐηρ ἴμΠε οἶαυϑα ψνν ΐοἢ (ο]ονν8, 

Οε5.25 1306; Ἀᾶν., δγμέαχ, ὃ 25. δῷ Ἠόνενο σοπηβοῖβ ἴΠ6 ἢγβῖ ἴννοὸ ψοτὰβ 

οἵ ἴμε νεῖβε ἢ [πε ργεοθάϊπρ: 246 δεοῤίε αϊα πο ἔπσιν τλαί γοραίλανι ἀσά 

95 ἰο Τάδε 2655. --α ΜῈ] Οσουτγβ ΟἿ]Υ ἤογε δηὰ ἢ ΓΙῸ 566 πὶ8 βιρετῆμσουβ; 

4 80 ΟΑϑη ἢ, Οδορ', Ὁ. 250. 



τοῦ 1: ΒΑΜΌΕΙ, 

οὔς οὗ [δε ἴννο ννογὰβ ἰ8. οπυ τε ΟΥ̓ (δ. --- ΥΥ1}} ἴῃς αἰϊγαςϊίνε σοπ)θοῖατε οἵ 

ΟΑΒπ ἢ ἃ5 ἴο ἴμῈ πιεδηίηρ οἵ ἴπε νγογὰά ρόεβ Ὀδοὶς ἀρρδγεῃι ἴο Οεβεηΐυϑ, 
7λεταμγμς, Ρ. 220: ἀρρε]]αῖϊνα βἰρτι!ῃοαιῖο νἱἀεῖυν ρέεπάεης. 1 Αἴεγ Ἰεχίσομβ 

ἴακε πὸ ποῖϊοες οὗ [ῃ8. Ὑὴὲ ἔογπι ἴῃ (δ 15 Βαζέθ οτ Βαζές. --- ":0] 5 ἴῃυ5 

Ροϊπιεὰ ὈγΥ Οἰπβρυγρ; ἴδ εὐϊτίοηβ ναῦγ. Ὅὴὰ νογὰ 15. ἀουθι 1688 τῃ6 βᾶπὶς 

ψ τ), δλε δλογη, 88 ἴοτ ἐχϑῃῖρὶα, ἴῃ6 Ὀυτηΐπρ Ὀυβῃ Εχ. 35", οἱ, Πι. 3316. 

ΤΙς νοτὰ μα8 θεεη ἰγαηβίεσγεἀ ἔγοτη Αγαϊὶς ἴο ΕΏρ] 5} ἰπ τῃὴ6 πᾶῖης οὗ [86 

τηεαϊοἶπα] σορρα;. (δ μὰ5 Σενναάρ. ὙἼΤμε ἵἴννο πᾶπιεβ ἃτὲ τεηάογεὰ Ὀγ Ὅ᾽, .6)12- 

26γ»}) διὰ Μησεκέεεῖδίε.---δ. ἸῈ δ ἃ αιαδίϊου νΒεῖΠΕΥ ΡΥΣῸ ρίνεβ ἃ βυ τδ0 ]ς 
β6ηβε, Βεβίἀεβ [8 ραββᾶρε ἰΐ 18 υϑ6αὰ ἴῃ 28 ΟὨΪγ, ἀηὰ ἴπετε ἰὰ 8 υϑεὰ οἵ ἴῃς 

ΡἾΠ]ατβ ψν Ι ἢ βαρροτῖ [Π6 δαγῖμ, Βαῖ ἰξ ν}}} μδγα]ν ἀο ἴο βὰν οἵ ἃ ΗΠ] {παῖ 1 ἰ5 

α «εοὐμηες ογ ἐδε πογίά. π᾿ τηοάεγη Ηεῦγεν ΟΣ ἰβΒ ἴπεὸ ῥϑακ οἵ βυπιπὶς οἵ ἃ 
ἈΠῚ (μενγ, ΜΑ ,9,8.). Βυῖ νῃδῖ ἰ5 τεχυίγεά ἤδτε 5 ἃ ψογὰ {κε Ὅχ3, Ὡς ἢ 

Βονόνθῖ 866 πὶ ἴο Ὀ6 Δρρὶϊεά 5ρεοίβοδ!Υ ἴο οἰτ65. οὐ γα} 18. ΑΒ ΓΊΧΌ 15. ποῖ 

τεργαβεηϊαα ἴῃ (δ, ἰἴ τὰν Ὅε δὴ ἱπίγυαεγ σοτγυρίθα ἔγοτῃ πε ἸγοΧῸ ν᾿ ΒΙΟὮ ἔο]- 

ἴονβ. δεγε ἴξ οτἱρίπαὶ ννὲ 5βῃουϊά ἐχρεςὶ ἰξ ἴο θὲ γερβαϊεὰ ἴῃ ἴῃς βεοοῃὰ μα]ἤ 

οὔ τῃς νεῖβεὲ. [1 ἰ5 ἐχϑοϊπάεα Ὁγ ΤᾺ., τ. Βα.; ψῃῖε ΚΙ. ροεβ μἷβ οὐνῃ ὙΨΔΥ 85 

αϑ08]. ΝΠ “Ὃ 0 ἀεβηΐπρ ἃ Ἰοςαϊίοη, σοπιρᾶγε Εχ. 348 Ὀϊ. 445. 

6-12. Τομαῖμδη βυρρθδίβ 8 ΟἸΊΘΙ. --- Τῆς δοσουπὶ ἴαἶκα5. Ὁ 
1ὴε 5ρεεςῖὶ οὗ Τοηδίμδη, νυ] οἢ ννᾶ5 ἰπιοττυριεὰ Ὁγ ἴῃς ἀϊρτεϑϑίοῃ 

ςοποσγηΐηρ ἴῃ6 βοεπε οὗ ἴῃε δχρὶοῖῖ. Ηὄδ ἤγβθι ὑσοροβεβ ἴο ρὸ 

ἀραϊηδί ἴπ6 δηϑπλυ, δηά ταοαῖνεβ ἃ ΕΔΓ ἀββυγαησα οὐ βυρροτί 
“τοῦ ἢΪ5 5]υἶσο. Ηδ ἤδη τανϑαὶς ἢϊβ ρίδη, ἢ] οἢ 5, τῃαΐ {ΠῈῪ 

5ΒΠΟΥ͂ {Πα ΠΊ56Ϊνθ5 αἵ ἴῃ6 Ὀοϊίοπι οὗ ἴπ6 νϑ]]εγ. ὙΠΕΥ ψουὰ τπεπ 

ποῖος ἴῃ6 ψογὰβ ὑϑεὰ Ὁγ [6 ΡΠ] ἰϑιϊπ65, ἀπά ἴακα ἴτοτη ἴπδθ ἃ 

βίῃ ἴο ἱπάϊοαϊθ ψῃεῖμογ ΤΠΘΥ σπου] ργὸ ἤιγίθμευ οὐ βίδηά 511]. 

ΤῊΣ ο]ἄδθσ σογηπγεηϊαῖοῦβ ἀγα οοηβάδηϊς ἴπαῖ Τοπδίῃδη, ᾿ῃ Ρτοροϑβ- 

ἱῃρ [15 [6ϑῖ οἵ ἴῃ6 ἀϊνίηθ ν}}}, ἃ5. νγε]] 5 ἴῃ πγαϊκίηρ ἴῃς Ἔχρεαϊιίοη, 

ΜγᾺ5 Δοίίηρ ὉΠ ΕΓ αἰνίηα ἱπϑρίγαϊίΐοη. ὅ66 1η6 απεβίϊοη ἀἰϊβουβεεα 

δῖ Ἰεηρίῃ Ὀγ ϑομιηά. 

6. Οονις, ἐξέ μς ρο στ)» ἴσο τὲς ραγγίεσπ οὗ ἤλέσε μρπείγαρηείςοα 
τῆς ῬὨΠΠδιΠ65 ἀγα ἔτεα θην 50 5ἰἰριπδιῖζεά, [4. 145 1581 5. 183: 5 
312 5. τ, Τοπαίῃδη᾽β πόρε οἵ ἀοίηρ βϑοπηειῃϊηρ ἰΒ ἃ ἢορὲ ἴῃ 
Οσοά: Ζγελαπες Υαλιυεῖ «τυ σε ον» με] ἴβετε β8εθηὶβ ΠὩῸ τϑᾶβοῃ 
ἴο φυεβίίοῃ τῃ6 σοηβίγαοτιίοη. --- δὺο» Καλεηυεὰ βρης πο ἀίηάγαμες 10 

λὲς σασίηρ 2οῖνεν {ηι ἠλ6 σιαην 97 “46 7)ετυ} τῃαὶ 15, ἈΕΊ ΘΓ ΤΔηΥ 

6 ορροβεά, ογ ἔεξιν Ὀ6 ου ἢΐ5 5146. --- Ἴ. ΒΥ επιεπάδιίοη νὰ ρεῖ: 

.ο α«{ὦἢ Το τυλίελ τὰν ἀσαγί Ἱπεδηες. δελοίή, 7 αγὶ τυϊὰ ἑλέφ,; ας τὰν 

ἀεαγέ 50 ἐς νην ἀσαγε] ἴῃ τοχίὶ οἵ 3Η 15 αννκναγά, δηὰ ἰζ ἰ5 ἀου δια] 



ΧΙΝ. 6-12 ΙΟ7 

ΠΕ οΥ ἰτ 11 θδᾶσ τὰ 6 πχεδηϊηρ ρίνεη ἴ ἰὴ ΕΥ̓͂. --- 8--10. Ιῃπάϊοα- 

τίοη οἵ ἴῃς αἰϊνίης ν}}} ἰ5 ἴο 6 ἰουπά ἴῃ ἴῃς σοπάποϊς οὗ ἴῃ Ἐῃ δ τιν : 

δὲς τὐῊ τοὴδ εγοῦς οὐδρ' το ἐλε γιϑη, ἀπε σάστο ομγεείσές τσ λδηι} ὉΥ 
σοτηίηρ ἰηΐο ἴῃ6. ορϑῆ δἵ ἴθ ὑοζζοτῃ οἵ [Π6 τὰνίηθ, ἤθσε ἴΠῈ 

ῬΠ]ΠΙϑεπ 6 βθητη6}5 νου] 566 Πεη]. --- ὃ. 27. ἐλεν σαν ἐάμς τ πὸ: 

δσπα τ ρρι ἢ σε ἐαπ γεαεὴ γος " ἐλέη τό τοῖΐ σἰαηα «ἠδ πὶ ον 

2446] τὰς πὐϊπά οὗ [8 δῆδθιωυ ἴο αἰΐδοϊκ πηῖρῃϊς θῈ ἃ σεᾶβοῃ [ὉΓ 
οδυΐοη. Βαυῖ ννὲ οδῃ ἤαγαϊγ βὰν ἴπαὶ τῃ6 σἤδ!]εηρε ἴο σοπλθ Ρ 
5 ἃ 5ίρῃ οὗ σοψδγαΐςθ, ἃ5 ἰ5 αβιγπιθ ἃ Ὀγ ΤῊ. : ἱγοηϊαπὶ εχ σοη- 

βἴεσηδίο δηΐτηο ργοίεοϊαπι) 6556. δχίϑιἸπιᾶγηιβ, ϑο πη. --- 10. 1, οἢ 

1τὴ6 οἴμογ μαπά, ἴε ΡὨ]Ἰϑι 65. 5 ου α ἰηνιῖα τῃ6 πὶ ἴο σοιης ὕρ, 

{πεν νου πλαᾶκε τῃ6 αἰϊθτηρί: ἔογ ἰῃ ἴῃαϊ οαθεὲ Οϑα τυ ἀσύε 

φίνεη ἡλόνι ἐπίο ον λαμα μὰ σαπηοῖ Π6]ρ βθείηρ ἴῃ [815 τ 6 ἀγθὶ- 

ἴγάσΥ βεἸθοίίοη οὗ Δη οπσίθῆ. Τῆδ ἡδαγαβῖ ράδγα]]εὶ ἰ5 ἴῃ 6 οζρπ ργαγεὰ 

ἴου Ὀγ Αὐγαἢδηλ᾽5 βεσνδηῖ, ψῃ γεν μ6 πλὶρῃϊ Κηον ἴῃς ργεαἀδϑιηθά 

ψ] οἵ [5αᾶς, Οξεη. 245. --11. Τῆς ῬὨ ΠΠἸϑτη65 ἀἰβοονοῦ (μὰ δἀνοηῖ- 

ὉΓΟΓ5, Δηἀ 5 ἴο δδοῇ οἴμεσ: (529. “Πεόγειυς αν κοηῖησ οἱ’ οὗ 1ῃε 

λοέος τυάεγε ἐάεν ἀϊα ἠλεηισείσές 7] ἴῃ6 ἐχργαβδϑίοη ἀοε5 ἢοΐ ἢξδοθϑ- 

ΒΑΓΙΥ ῬΓΕΒΌΡροβα ἴῃς δοσουηΐ ἰῃ 13". --- 12. ΓΗ ῬΒΠβιηες. τΠ η 

ΟΥΥ οὐἱ ἴο ]οηαίηδηῃ δηὰ ἢΐβ ἀσπηουσ- Ὀθαγοσ : Οὐγι6 τ Ὁ μς Τλαΐ 

406 »ιαν “ἢ γος σογισίμης ΤῊ ἸΙρμϊ Ἰδηριαρα 5. 5: ΠΡῚῪ ἃ οΠα]- 

Ἰεῆρε, ργοραθὶν ἃ Ῥαπῖετ. [{ 5 ποῖ Πεοθϑβαῦυ ἴο ἰπαυίγε δὶ (ἢ 6 

Βρδάκεῖβ Ἔχρθοίβα ἴο 16}} [ἢ βίγαδηρειβθ. ΤῈ ψογάβ υϑεαἀ ἀο ποῖ 

δάηγίῖ οἵ Ὀείηρ υπάοτϑίοοα : τὐέ τυ τάσοτν γος ἄσῖν το βρλι. 

]Τομαίμδῃ δοσαρῖβ ἴἢ6 οπιθῃ, δηᾶ οδ]}5 ἴο ἢΪ58 ΔγπΊΟυγ- ῬΘΆΓΕΙ ἴῸ 

οἸϊπιῦ ἃρ δἴζοσ πη, δἀάϊηρ: 20», γαλτυεὰ λας ρίνεη ἠάφνι ἐμέο ἠδ 

λαμά 97 7εγαφ τῇι6 νἱοίοτυ 15, ἰη τῇς αἰϊνίηε ρύγροβθ, αἰγεδαγ 
οδίαϊπδά. 

6-12. Τπ (5 Ῥαγαρταρῃ, Ἔχοερὶ 120, γε βηὰ [πε πᾶπιὲ οἵ ἴπε Πετο 3ρε]]οὰ 
ἸΓ2)πν ἢεγεδβ εἰβεννμετε ἴῃ {Π686 ἵνο οπδρίοτβ ψγὰ μαναὰ 1... Τα []1εγ [ουπὶ 

τεαρΡρβδῖβ ἴῃ 18--20 ἀπά ἴῃ 28. Τῇε οἤδηρε οὗἉ ἔοτπι 8 Πετα τηδ  Ὀὲ Ἔχρ  αἰηεὰ 
ὈΥ βυρροβὶπρ 18 ραγαρταρὴ ἴπΠ6 ψοτκ οἵ ἃ αἀἰβεγεηὶ μαηά, Τῆς ἱποίάθηϊ 18 
οπς ψΒΙΟἢ πιῖρῃς Ὀς ἰηϊετροϊαϊεα Ὀγ ἃ ρίουβ βοτῖρε ψῇῃο νυ βῃεά ἴο τιδρ Υ 

]ομδῖμαπ᾿ 5 δ ἀπά ἀερεπάεποε οη ἀοά. Βαὶ [ἴ 15 51 {Ὰ}}} νγουρᾷι ἰηῖο {πε 
πδτιγαῖῖνα δηὰ οδηποῖ νν6}}] Ῥε βραγεὰ. ΕῸσ ἃ ἀϊβουβδίοῃῃ οἵ {πε πϑᾶπιε8 ψῃϊ ἢ 

Ῥερῖπ ψῇΒ γπὴ ἀπα ν" 8ε6ὲ Βοηκ ἰῃ ΖΑ͂ 7 "7. ΧΙ. ΡΡ. 125-1ς6. 

6. Π2}}}] (Ὁ οπιῖί8. τῇς ν. ---- ΟΝ] Ὄχργεββεβ 8 πόρε, ἃ8 ἴῃ ὅδῃ. 3221. -- 
Ὁ πλπὴ ὩΦ)»] [45 δὴ ΔπΔΙορΥ ἴῃ 74, 21; ἴθ οὐ)εοὶ πφρὸ 15. σοπιαίπεα ἰπ με 
νεῖρ: 2εγελαμες γαλτυεὴ τοῖν ὧο α ἀεεα Χ0γ τς (5.0. π).). ϑοπῖθ βανε η8685- 



1ο8 ε ΞΑΜΌΕΙ, 

τἰοπεὰ ψβϑῖμογ τῃς ἴοχὶ ἰβ βουπὰ, δἀπὰ ΚΙ. ργοροβαβ ἴο διηεπά ἴο 1)» Ῥ"φῪν, 
Βαυΐ {Π|5 566 Π|8 ἈΠ ΘΟ ΒΒΆΤΎ. ---- ἋΣ}»2} ἴπΠ6Ὸ6ὶ ποι οσουτθ πονβεγα εἶδα, θὰϊ [πε 

νεῖ ἰ5 ποῖ ἰπίτεασαεηϊ ἴῃ ἴῃ6 πιεδηὶηρ 20 σλ μέ τ, το ἔδε ὀαεῤ. ---- ὉΡῸΣ νὰ 32} 
ἷβ Ἰορίςα!Υ σοηπεοῖεὰ ἢ ὍΣΣ Ὁ. --- ἢ. ΤῊ τγεσαίνει τοχὶ ἰβ ἀν κννατα, ἀπά ἰΐ 

5. ἃ φαεβίίοῃ ψμεῖπεσ ἃ σαῃ Ὀ6 ἰγδηβιαῖεά, ΠΣ) οοτγία εἰν ἀοεθβ ποῖ Ῥεϊοηρ ἴῃ 

ἃ βεηΐδῃοε ΒΕΓ ἰΐ πιιδὶ 6 τηδὰς ἴο πιεᾶῃ ρὺ ολ. (δ βθὲπὶβ ἴο πᾶνε πδά 
8ποίμεσ ἴεχῖ : ποίει πᾶν ὃ ἐὰν ἡ καρδία σον ἐκκλίνῃ ᾿νου]ὰ τερτεβεηϊ Ἴφν Ὁ5 πΌΡ 

ΠῺΣ Ἴ232", δηὰ [ῃϊ5 ῥγεβεῦνεβ {μ6 πδίαγαὶ πηεαπίηρ οὐ 40), οἵ. 14. οὅ. ΤᾺΪ5 

τεχὶ, βυρρεδίεά Ὦγ ἔνν., Πὰ5. θεθη δοςερίθα ὈΥ πιοβί γεσθηΐ 50 οἶδτβ, ---- Ἴ2259] 

(ὦ τἠάὰβ καρδία μοῦ, ν» ΐο ἢ Α150 ἰβ βἜπεγα! νυ δοοερίο βίπος Εν. --- 8. Ὁ5.2}] 
ἴῃς Ῥαγιίοῖρὶς 18 αϑεα οὗ δοιίοη ἰπ [Π6 ἱπηιμεάϊαις ἔπΐυγα δἀπα ἰ8 σατγ θὰ οα ὉΥ͂ 

522..--- θ.. Εοτ νι, ἐξ οὐ, οἴ, 76τ. 475, ἀπά, οὔ τε βὰπ᾽β βιδηαΐηρ 8}}}, [05. 

τοῖς ἘῸγ Ὁ». (δ᾽ ᾿ᾶ5 ἀπαγγείλωμεν, ρετμδρ5 τεδάϊῃρ ἸΣΎ))Π, -ττ ὩΏΓΓ]} ἐφ 

οι" ἐγαεζ: 15 ἃ σοἸ]οαυΐαὶ ἐαυϊναϊεπί, οἴ, ἔχ. 1629 74, γ31,.----10.. γὍ8Ν}] -Ἐ πρὸς 
ἡμᾶς Φ νἱῖὰ ΜΠ ἢ 855. ἀρτεεβ. Βιυΐ πὸ ρτεαῖ βίγεββ οδὴ δε Ἰαϊά ὕροῦ ἴδε 

ενίάεπος [ῸΓ 50 Θϑύ δῃ ἰπβευίίοῃ. ---- ).5}} πρὸς ἡμᾶς 15 [6 ταπάετίπρ οὗ Ωῇ, 

85 ἷπ ν.}3 νῆετε 15. ἢὰ5. Ὁ Ν, ψη οι 5μου ἃ ῥγοραῦὶγ θῈ τεδὰ ἤετζα. ---- γ)1)2} ἃ 
παπῖθες οἵ οοα 4. πᾶνε 1)»02, θὰϊ οὗ, αεπ. 4321 Ὁι. 3257 ---- Π}] (ἢς 1 15. 16 .Κ- 

ἵπρ ἴῃ 653, ἀπά πᾶν πᾶνε σοπὶε ἔγοπι ἐτγοποουβ ἀπρ] ἰςαϊΐοη οὗ {πε ργοσεάϊηρ 
Ἰδιϊοτγ. -ττ- ὍΝ 2}} ἱπ ἴἢε ππουΐῃ οἵ {με ῬὨ Ἰβε ἢ 65 85 εἰβενῆετγε; μεγε ψῆ πουϊ ἴῃς 

δυίίοϊα : οοηῖθ Πὔεόγειυς, ποῖ τἠε Π7εὐγετυς ἃ5 ἴῃ (56. Ασοοτγάϊηρ ἴο ε., ΗΠ ΖΡ 

ςοπ)ροϊυτοα ὈΛ29;», πεέεδ. -- 12. ΣΧ] 15 ἀου 1655 ἴο θῈ οσογγεοϊς ἃ ἴο 2 .δδ, 

ἴμε ἔογτη εἰβεννῆεγε υϑεὰ ἴῃ (ἢ ]5 πατγαῖίνε. 

18-16. ΤῊθ αἰίδοϊκ. ---- θη Τοπαῖμδη δηὰ ἢἷβ δυπιουγ- ὈΘΑΓΟΣ 
δεοςορῖ [ἢ6 σμα]]δηρε, ἴπ6 ρατγτίδοη 8 ἰἤτονῃ ἰηῖο σοηδιδίοη, δηά 

16 σοηδιβίοη βοοὴ Ὀεσομλ65 ἃ Ρ8Π|Ο. ---- 13. Τῆς ἴνὸ Ηερτενϑ 

οἰ ἀρ οἡ {πεῖν μαπη45 δηὰ οἡ ἰμεὶγ ἔβεῖ, )ε τηυχβί βρροϑβε ἴμαῖ 

ΜΏ16 οἰ πλθίηρ (ἢ 6 ΟἹ ΤΟΥ ννεσα διἀάδη ἴτοπὶ {πὸ νον οἵ ἴῃ8 

Ῥοϑβῖ αἵ ἴμ6 ἴορ ; οἰμεγνίβα ἴπθγε νου αν Ὀθ θη ΠΟ βΌΓΡΙΙΒ6. ---- 
“45:4 2.εν ἐμγησά ὀοίογε γοπαίδμαη ἀπά ἦς τηιοίς 1γ6ηι] 15 ἰ5 ἴῃ 8 

τεδάϊηρ οἵ (ὅ δηὰ οἡ τῇς ψῇοϊα ἴῃς Ὀεῖίεσ, ᾿πουρῃ τῃ6 οα86 15 
Ῥαγίϊου αν ἀἰβῆουϊς το ἀδοϊάθ. 1Η τοαάβ: χαμαὶ ἠλεν Μὰ ὀφίογε 

»οηαίδμαπ. Ττὶ Δὴγ οᾶ56, Τοπαίῃδη {616 τπ6πὶ ἴο τῃ6 στουηά, ἀπά 

δὶς αγηισμγ-όφαγεν ἀοῤέ ἀξεῤαιελίησ ἕλορι α7ίογ ἀϊηι ποῖος τῃ6 

ίοτοθ οὗ τε ρατιϊςίρ]ε. --- 14, 7λ6 3γε: «ἰαπιολίογ αἰπιϊηρα θη 64 
ἴτοπὶ ἴῃ 6 σαησγαὶ σάτηαρα Μῃϊς ἢ σαπηα ἢ ἴῃ Ραηῖς. ΤῊ ἰδίτετ 

Ρατί οὗ 1 νεῖβϑε ἰ5 οὔβουγθ. Ὅηαῖ νγγα ὄἼχρβοῖ 15. δ ἴΠ6Γ ἃ σοιη- 
Ῥατγίθοα ΜΠ βοῦς ϑἰ πη] ἀνεηῖ: “Κα (ΟἸάξοη᾽5 5ἰδυρῃίογ οὗ 

Μίάϊδπ᾿᾽ ἴοσ βχαπιρὶθ, ογ εἶδε ἃ ἀεῇηϊϊε Ἰοσαϊίοη οὗ τε ἀθεά : “ἴῃ 

16 βεῖϊά νη ΐοῃ 1165. θείογε Μιίομπλδβῇ, οὐ βουηειῃίηρ κα τῃδῖ. 

(ὅ ἢπαάϑβ δὴ δοοουηΐῖ οἵ 6 γεαροηβ δε; 85 ρίνεβ ἃ σοϊῃρδγβοῃ 



ΧΙΝ. 13-6 ΙΟ9 

οὗ ἴῃε δοιίν!γ οὗ ἴῃς δτοαθ ψ ἢ ἴπαὶ οὐ [6 ἄγ ἰαροῦυγοῖ. Α 

8815 λοῖοΥυ εχ ἄο68 ποῖ βθεπὶ γεὶ ἴο ἢᾶνα ὕξθη σοηϑίγιοίθα, --- 

15. ὙΠδ ἴευσοῦ δγοιιβεά ὈΥ 7οπαῖμαη᾽5 οηϑεὶ βργοδά ἴο {6 ψ μοὶ 

ἴογος οὗ με ῬμἢΠβιηθ5 δηἢ Ὀδοδηθ ἃ ραηΐο. Τῇ ἔοσοες ννᾶβ5 
αἰνιἀεα (45 ποϊβα ἀρονϑ) ἰηΐο δὲς ραγγίσοη πὰ 46 γαϊαεγς. ὍΤῇδ 

δοςσουηΐ 566 18 ἴο 5516 [πὶ [Π686 ἰδίαι ψΕΓΘ γσαϊαγηϊηρ ἴο 1ῃ6 

σδρ ἤδη {ΠΕΥ τηεῖ ἴΠ 6 Πγίηρ᾽ ρΑΥΓΙΒΟΙ ; ΟΥ εἶδα ἴῃ αἰίδοκ νὰ8 ἴῃ 

16 δα Ύ πιοσπὶηρ ἤδη {πε ταϊ δῖα μα ἠοὶ γεῖ 5εἴ οὐ. ---- ϑο 2λεγέ 

αν ὦ “2γγο» ἐπ τὰς ἐαπ απο ἠπ τλ6 βεί... απα εύεμ τε 

2ἰμπάεφγεγς ᾿εμιδέσα ] τἰῃμ6 ἰηϊεγνεηϊηρ οἰδιιθα 15 ἀΠσ ας: τὸ ρίας. 
- 454] ἐῖε εαγίλ φμαζεα 1 15 Ἔν! ἀθηΠΠΥ ἴο ὈῈ ἴαίκδη ΠΠτεγα!γ ; Υδὴ- 

ΜἘἢ ἰηϊεγνεηθα ἀΐγεοι!Υ ἴο ἰπογεᾶϑα (ἢ 6 ἴδαγ, ννϊοἢ τἢ5 Ὀδοατηα 
ἃ ἀϊυϊπείν «εηὲ ῥαπίε] 1ἰϊ., ὦ ἐσγγον οὐ Οοα. --- 1θ. Ὑῆε σοιππιοίίοῃ 
ῬΔ5 50 ρτεαΐῖ ἰῃαὶ 841} 5 βε τ] πεῖς ἴῃ Οεῦα 5ανν: “414 ὀσλοκ ὦ 

ἐερεκέέ τας ἐεγρίτρ ἀϊλεν ἀγα] ἐμλ67} τὴ 6 ταπηαυκαῦ]8 {Πίηρ ννᾶ5 ἃ 

τΩΟῦ πιονίῃρ ΡυΓρΟΒ6 Ἔ55}} ἴο δηά ἔτο ἰῃ 115 τηδὰ ἱπιριιΐβα. 

18. 1Γ2}) ὯδὉ Υ20.}}] 5Έθπβ ἃ ΠΠππ|6ὲῚ ἴοο αὔγυρί. Ν͵ε Ἔχρεοῖ τῆ6 διίδοϊ οἵ 
τῆς ἴετγοσ ἴο θὲ δβϑϑετίεά. (δ᾽ ἐπαῦϊεβ ὰβ ἴο τεβίογε 2») 1Γ2}} Ὁ Ὧδ. Εν. 

ΒΕ 615 ἴο μαννα Ὀεεη πε ἢτγϑὶ ἴο δίορὶ ρατγί οἵ [ἢΠϊβ5, [πουρ μα τρᾶκεβ ἰΐ πιεδῃ 

ἑλεν ἰροξεά ἀΐπε ὧν ἐλε γαεε, Ὀεὶπρ ραγαϊγχζεάᾷ Ὁγ ἔθατ. Α'8 [οπδίμδῃ νγᾶβ “ βυγεγ 

ἴδῃ δὴ εαρῖὶε,᾽ [πεσε βεεπηβ πὸ αἰ βου τ ἴῃ βαρροβίηρ {πα [ἢ ῬὨ]81{1Π65 βιατιεα 

ἴο ες, θυὰϊ ψψεγα αυϊοΚἸῪ ονεγίακεη. --- 14, ἼΠ6 νόῦβε 15. ρεγίεοι! Υ μ]δίη ἄοννῃ 

ἴο Ψ'ν. Αδετ τπμαῖ ἴδ 8 ποῦν βἜη γα  σοηβίἀετεαὰ ἴο ὕὲ ΠΟρΟΙεβϑὶν σοττγυρῖ. 
ὙΤτδαϊίοη 18 τοργεβεηϊθα Ὀγ ἐη εάϊα ῥαγίε ἡεσεγὲ φιαρε βαγ ὄοτερι ἐγ αἷἷό ἀγα γε 

εοησμόυΐέ Ὦ,, ἀτιὰ 115 μὰ5 ρᾳββοι ἱπίο ἴπε πιοάεγῃ νεγβϑίοπβ Βαῖτῃε οὐ) οι ΟΠ 8 

ἴο ἴὶ τε οὗ {πε πιοβῖ βϑγίουβ Κἰπά. ὙΠ22 ἢδ5 ἃ σοπιθίπαιϊίοη οἵ ργεροβίτ 8 
ΥΕΓΥ͂ τᾶγα, Οσουγεπρ ἰῃ ΟΠΪΥ ἴνο δχργεϑϑίοηβ, θυ ἢ ἐοβπὶπρ ἃ ροϊπὶ οὗ {ἰπ|6 

(ῦτ., δνοίδς); 2) )Ὸ ἴπ ἴῃς πιεαῃὶπρ μέγγοῖν Οσσιγ5 ἴῃ ὁη6 ἰδία ράββαρε, Ρ5, 1205 

ΑἸ, ψἤεγε ἴῃς ἴοχὶ 15 ποῖ αῦονε βυβρίοίοη. [1 5 αἰβηου, πιογεόνευ, ἴο 5ε6ὲ ον 

]θπαῖμδη οου]ὰ 5[4Ὺ νειν πιθη ἐπ ἀα α λεγγσιυ, Μ᾿ Ὠϊοἢ Ἰπάθοά ἰα ποηβθηβα. 

1{|ἰ βαϊα ἂς ἐηε αὶ βέγγοιῖν, "6 Βῃου ὰ [Πϊηκ οἵ τῆς 5αΐῃ ἃ5 ᾿Ἰγὶπρ δἱοπρ ἴῃ ἃ τον. 

Ιη Ἰαίε Ἡεῦγονν ΠΣ 5 βαϊὰ ἴο πιθᾶπ ἴῃς δἀπιοιηῖ οὗ στουπά ψῃῖοἢ ἃ ρἱουρἢ- 

ταδῃ [465 ἴῃ Πα αἱ οπε {ἰπι6, (65., 7 7813. τε[οτγίηρ ἴο ΑΥ̓ εἰδείη ἰπ 1)6} ΖΒ. ἢ, 

Ῥεαύρεο»»8, νυ ΟΝ 1 μανε ποὶ βθεη, αἶβο 1,ενυ, Δ 7 },23. Τῆς Αταρὶς ἀβᾶρα 15 

τε δα Πγ ἰγαοθ; για πα 18 βιΠιρὶν ἦς ἐμίδηΐονι, ἃ8. ἰδ ΤΩΣ ἴῃ Ηεῦγον, ἃπα 80 

Δρρ)Ἰεὰ ἴο δε “ματα νυ ϊ ἢ ἃ πιδῃ βεῖβ Ὠἰπιβο]Γ οὐ ἰπίεπάβ ἴο ἀο. Βαϊ ἴο Βιρροβα 

μαι τ[ῃε ψοτά πον ἀρρὶϊε ὮΥ ἴῃς μι μαλίνη ἴὸ {πεἰτ ἴα5}κ οὗ ρῥ]ουρμίηρ παά 

της β8ᾶπι6 δρρίϊσαϊίοι ἴῃ Β΄ ο] ἘΣ εῦτενν 18 ἴοο νἱοϊεπῖ, Νοῦ δὲ πε αἰβῖι- 

ουἸτῖε8 γεῖ ονεσ. ὙΌΣ 18 Ὁπου ρίαν ἃ γοξε οἵ οχεῃ, ἂπά ἴπεπ ροββι θυ ν 48 

ταυοῦ ἰαπὰ 88 ἃ γόῖιε οἵ οχε οδῇ ρου ρἢ ἴῃ 8 ἀδγῪ --- α7ε σεῦ έν, ΤΟῸΡὮΪΥ Βρεᾶκ- 

ἴπρ. 15. 510, Ψ ΕΙΟΒ 15 ἀθ08}}Υ ἀγρεὰ ἴοτ τἷ5 τηεαπίῃρ; ἰδ ποῖ ἔγεβ ἔγοπι ἀἰβῆου γ. 



1 1: ΒΑΜΌΕΙ, 

Βαϊ ἀββυπιίηρ ἰξ ργονί βίοπαγ, γα οδηποῖ γεῖ παῖε πη 1ηῖ6}]} 1 ρ! 0 ]ε βεηΐθηοε : ἂς 
ἐη αι α γμεγγοῖυ (Ὁ) αν ἀεγέ οΥ Μεία' ἰΒ τεἀυπάδπὶ δηα ἀπρταπιμηαῖῖοα!. ΤΙΣ 

νεγβίοῃβ ἰθβι γ ἴο (ῃς οοττυριίοη, θαϊ ἀπίοτταπαῖεὶγ ψπουϊ Πεὶρίηρ ἴο σοτγεςὶ 

ἰ. ΘΙ Πδ58 ἐν βολίσι καὶ ἐν πετροβόλοις καὶ ἐν κόχλαξι τοῦ πεδίου, ν»ἱτἢ ΜΥὨΙΟἢ 

Ι ἄἀρτεεβ (ρα, Οοίλ. 245.); ΔΒ οπιῖ5 ἔτοτῃ ἰμῖ5 καὶ ἐν πετροβόλοις, ΜΝ ὨΪΟΝ 
ΤῊ. ([ΟἹἹονεὰ ὃν ΝΥ.) μδὰ αἰτεδάν Ἵοπ)εοϊυτε ἴο θὲ ἃ ρἷοββι Τῆς τεᾶβου- 

ἴηρ οὗ ΝΥ. 15. ρΙαυβῖυ]ε, (μου ρὴ [6 τεβεϊπιοην οὗ 1 βῆονβ ἴπαὶ ἴῃς ᾿πβεγίίοῃ 

ταυβὶ ᾶνεὲ Ὀδοη δαεὶγ, (Ὁ 56επὶ5 ἴο πᾶνε παὰ αἱ Ἰεαϑδῖὶ ΠΡ... . Ὀ2ΥΠ2, 

δηὰ Ὀείννεεῃ οδπηδ ΥὝἼΣ2 ΟΥ̓ΣΝΔ2; ἰξ 5βου]α μὲ ποϊοὰ [Παΐϊ ἫΣ 8 πονῃεγε 

υδεα οἵἉ «“ἐοηιες ας ὦ τυξαβον»!, Ὀαϊ ἰξ 15 τιογα ᾿Πκ ὶῪ τπδῃ 12Ν ἴο 6 ἴῃς οτὶρίπδὶ οὗ 
ποΣ. [ἔν γεβίογε ΠΊΦΠ ΥἽΣ2 ΜῈ 5ῃου]αὰ ἰγαηβίαίε σηεορ “ἦε γοεζς οΥ τὰε Μεία, 
ἩὨΙΟΩ νγουἹὰ ποὶ θὲ ουἕ οὗ ρἷαδες. Οἱ ἴδε θαϑβὶβ οὔ 86 ννε πῖρῇξ τεβίοσα ὍΣ Π2 
ΠΣ ἼΟΣ ὩΓΩΣΥ δάφ ἀξιυόῦς 7) φἰονῖθ, οΥ ἐϊξε ἀγίνεον: ο7 ὀχ 1: “ἦς Μείά, 
ΤῊΣ τερεαῖθα Ὀονβ οἵ ἃ πῃ πενὶπρ βομα ψουὰ ποῖ ΡῈ δὴ ἱπαρργορτίδιβ 

οοπιράατίβοα, ΔΠα ροβϑίΥ ἴῃς ϑγγίδη ρου ρῃσηθη ὑτρὲ οα {πεῖγ χε ΨΠῈ 
νἱοίεπι δον; ὑαῖ ἴῃς Ἰδηρυδρε βεοιηβ γαῖμεῦ ορβουτε. Ἐν. ἴτ1εὲ5 ἴο ἱγαηβίδίε 

3), πιακίηρ ἴἃ τπιεδη {μαὶ ἴῃς 5ἰδιρῆϊεν νγὰβ “κα ἃ γοκε (9) οἵ ἰαπὰ θεῖπρ 

Ῥἰουρῃεά᾽ (ΟἹ, Π1. Ρ. 48, Ε΄ Τι. 111. Ρ.. 34). Βαῖ τῃ6 ἤρατε ἀο65 ποῖ 86 ἐπὶ 

το ἢϊ. Τῆς τεϑδάεῦ ἢ ἰβ ἰηϊεγαβίεα πῃ ἀείεπαϊηρ ἰγϑα  Ποἢ πιᾶγ, 88 υϑι4], σοπ- 

50}: Καὶ εἰ]. --- 16. ΤῊε ἰεχί 15 ποῖ εαϑυ ἴο ἱπίεγργεῖ, [μου ρἢ 80 βιποοίῃ ἰῃ ἀρρεᾶγ- 

δῆςε; 7λ6γέ ἐαρ! ἃ {4770 ογ (δε ἐα᾽η} τ ἐλς Μβεία αγπαἱ τρῥογι αὐῤ ἠᾳε ῥεοῤίε) 

Ῥυΐ ΨΥ 5βμου]!ὰ ἃ ἀϊβεϊποιϊίοη ῬῈ πιδάθ Ὀείνψεθη δς κασι ἐπὶ τλς βείά ἀπὰ αὐ “ὴε 
2 εορίε Τῇῆε ρεορὶε Βετε τππεδηὶ ἂζε ἴῃ ρεορὶς οὗ ἴδε ῬἈἢΠἸϑεΐμςε οαπιρ, ἀπά 

186 βεπίθῃσε 8 γτεἀυπάδηϊ. ΟΥὟἱΓ νε ἀϊνίἀε 80 458 ἴο γεδὰ, ογρ δάε εαφριβ, ὀοίδ ον» 

“ἀὲ Μεϊα ἀνα ογ αὐ τε ῥεοῤίε, ΜῊ 5ῃου] [ἢ σάτὴρ δὲ βυηπιεὰ ἃρ ὑπάετ ἴΠε86ὲ 

ἵνο μεδάβ (ὅ βεεὲπὶ5 ἴο πᾶνε γεδὰ "12. 722 δοίλ ἐρ|τ1Φ ἐαπι απα ἐμ ἐλε 
“βεία,, ἃ5 ἸΓ ἴο ἀϊδεϊπ ρα βῃ ̓είνγεθπ τπ6 ἐοτεβεὰ (7) οαπὶρ ἀπὰ ἴῃς ὀρεῃ Ἵοουη- 

ἴγγ. 80 τηῦοῃ 5 δἀορίεά Ὀγ ΚΊΙΊ., Βι., ἀπ πᾶν ρα88 ἱπ ἀείδυϊ! οὗ βοπιει πίη 

θεϊῖεσ. Εογίμπε πεχῖ οἴδυβα, (δ σοππεοῖβ 85 (ο]]ονβ: σηα αὐ τἀε ῥεοῤίς, ὀοίὰ 
ϑαγγίδον απο γαϊάενς ἐγονιὀέρα, αὐνὰ 1ἢ15 ἀραῖῃ ΠΠΔῪ ρᾶ58; Ὀυΐ Μὲ πχυβὶ σεγΔ  ΠἸῪ 

ϑιγκα οὐὐ ΛΕΠΤΌΣ ΠΟ πονν ὈεοοπΊο8 ἱπίοϊεγα]ε. (58 τεαὰβ καὶ αὐτοὶ οὐκ 

ἤθελον ποιεῖν, ὙΠῊ νν Πί ἢ νὰ οδῃ ἄο ποιῃίηρ; δπὰ 1 βυβρεοὶ ἴῃς νεῖβε μαὰ5 

Ῥεαῃ ἔγεεῖγ ἱπιογροϊαϊε, Ῥεγῆδρβ ἴῃς οτὶρίπαὶ ννᾶ8 ΟἿΪΥ "ΠΣ ΠΎΠ ὑΠ.Ὶ 

ΠΌΠΤΟΣ Ὑτὴπ ΠΡ ῸΠῚ πρῶ, ὙΠ ΥῸΝΠ ΤΣΟῚ σοιηρᾶτε Απι. 88. 706] 219; (Πε 
νει ἰβ υϑεὰ οἵὁἩ 1ῃ6 πιοιηϊαίηδ, 2 5. 228 15. 525, ΤῊ. δπὰ Κεῖ ἴτγ ἰο ὑπάσοτ- 
βίαπά ἴῃς ψογὰβ βετα οἵ ἴῃε σοτηπιοϊΐοπ ργοάυσεά Ὀγ (ἢς ραπῖς, υυΐ (Πΐ8. 18 
σϑιϊο πα] ἰβιϊὶς ννεακεηΐηρ οἵ πε δυϊποτβ πιεαπίηρ. το ον ΓΎΠὉ] οἷ, τπὲ 
αἰνί πεῖν βεηὶ ἔξαγ, Ὁ πον Πσπ, ΜΉ ΙΟἢ οαπλα ὑρὸπ ἴπ6 Οαπδϑηϊεβ, ἄεη. 355. --- 
10. ὈγΠ] ἴῃς βεηιπεῖβ γερο ϊατῖν βιαϊ θεὰ οὐ ἴῃς νγ8}}8 οὗ ἃ οἷϊγ, 2 8. 1.33 

1821 --- Π»3)1] Οσεῤα 5ῃου]ὰ θὲ γεδὰ, ἃ5. πετγεϊοίοτγε. ---- 5} δ᾽ τεπάουβ ὩΠΌδ, 

Βυϊ 85 Π)5 8 ἴῃ 1658 σοηπιοη ϑγογά, ἴξ 5 ἴο Ὅς ρῥγείετγεά; δηὰ ἰΐ 866 πὶβ ἴοὸ 

δῖνε δὴ βχοαιϊεπὶ βεπθε ἢετα, οἵ, [4. 47 ἀπὰ ν.19 ἴῃ τΠ18 σμαρίεσ, Τὴ βγβὶ π, 

Βονένευ, 5 ἃ ἀυρ)οαῖα, ἀπά να 85που]ὰ τεδά γγ σι, Δ αὶ 1ΠῈῪ βἂνν νγὰβ 8 

ἐμηερέβ σαγρέτιρ. ττ- Ὀστν ἼΠ.)] 8. ἱπῃιροββίθϊθ, δῃὰ ἴο θὲ οογγεοιεὰ δοςοτγάϊορ ἴο ( 

Ὀνὴν Ὁ, Εὸτ 2.0) ΝΕ. βυρρεβίβ [ῃς τηδδηΐηρ τσ, σοπηπηιοηἀεα ὉῪ τ. 
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171-23. ΤῈ ἀϊδοοιιδίατο οὗ [Π6 ῬᾺΪ]15[1π68. -- - Οἡ ἀϊΞοονετγίης 
1π6 βἰαϊα οὗ 1μ6 δῃθῃΊγ᾽ 5 ΘΔ ΠΊΡ, 8811 ἰπααΐγεβ νῆΟ 15 τηβϑίῃρ' ἔγτουῃ 

μἷβ ονγῃ ἴοσεβ. Ηδ ἤθη ἴδίκθα ἴῃ6 ἢσβί βῖδθβρϑ ἰοιγαγὰβ δϑοδγίδίηἰηρ 
τ8ε ν}}} οὐ δῆνει. Βυῖ Ὀείοτα [Π6 σϑρὶγ οὗ ἴῃ6 οτγδςοΐε 15 ρίνεη, 
ἴῃ βἰδῖε οὗ ἴῃ 6 Θῃ ΘΠῚΥ 50 ΟὈΝ ἸΟῪ ἰην! [65 δίίδοκ, ὑπαὶ ([ῃ6 Κίηρ 

τράτο 65 ἑοσῇ νι τμοὰὶ γαϊρ Πασῖμοσ. Αἱ τῃ6 βοθηῆς οὗ Ῥδῖ6 ἢς 

βηάβ ἴῃ ῬὨΠβιμ65 Πρῃτηρ δας οἴμεσ. Τῆς Ηδεῦτγονν 5]αν 65 ἔγο τὴ 

1Πεῖσγ σαπρ Ἰοὶη ΜΠ Ὠϊπι, ἀηά ἢδ ἰ5 τεξηίογοθα Ὀγ ἴῃς [ϑγδϑ] 65 
ψο δᾶνε Ὀδεη ἴῃ Ὠϊάϊηρ. ΤὨΘ σϑϑυὶ ἰ5 ἃ ἀθοϊ6ἀ ν]οίοτν. 

17. 840] σαγ8 ἴο ἴῃς βο]άϊειβ : μϑεαγολ)] ἴπ6 νεῦὺ 8 υϑεὰ οὗ 
ἱπβρθοίϊηρ [86 ἸτΌΟΡΒβ, 13}, ἀπα αἶβο οἵ ἰῃαυϊγίηρ Ὁ οὴς δρϑβεηΐ, 

χοὗ: Απα “ἐε τοὴσ ἴς ροπέ ὕγορε μ5} ἴῃ6 τεβυῖ 15 ἴο βϑῆον [Π6 
ΔΌθεηςΘ οὗἨ Ποπαίῃδηῃ δηᾶ ἢΐἷ5 δἰϊθηάδηι.---- 18. Τς τοχὶ οὔ Τῇ, 
ΨΉΙΟΝ 15 ἴο 6 δἀορίεα ἀποοῃα ΟΠ Δ ]]}Υ, τοδάβ: Απα ϑαμ ταἱα 10 
Αἀδαλ: Βγίηρ λἰδλον ἐς Εῤλοά, “ογ λέ εαγγίεά ἕλε Ἐῤλοά “κα 
αν ὀφγογε 7εγαφί ] ϑἰτα τ Ἰδηρυαρα 15 υϑεα ἴῃ ΟἾΠΕΙ ο8565 ΨΠΟΓα 

τὰς ΕΡμοά ἰ5 σοηϑβυϊεά, 225 2ο΄. 6. ΒΏρροβεβ ἴῃμδὶ ἴῃς σϑυηατκ 

οοηςσεοτηίηρ Αἰἰδἢ σαπηοὶ δ6 ὉΥ με δυΐῃοτγ οἵ νὅ. Βαϊ τῃε ἐχρὶδ- 

παιίοη οὗ [6 ρεποταὶ βἰταδτίοη ἴῃθγα ἡθθα ποῖ ργενθηΐ ἴῃς σοι Ποὺ 
Βεῖθ, ψἤετα ἴπετα ἰβ ραγίϊουδσ οσσαβίοη ἴου ᾿ξ, ΤῊ ἰεχὶ οὗ 387 

ἰηβεγίβ ζΖός Αγᾷ οΓ σοά ἴετε. ἩΗ!βἴουσδ!ν νγα οου]ά Παγάϊγ οὐ]εοὶ 

τῃαῖ [Π6 ῥσεβεηςε οἵ ἴῃ Ατκ δ Κιηήδίῃ [ϑατῖπὶ νου] ἀδοίάε δραϊηϑὶ 

115 ταχί, θθοᾶιδα ΟἿΓ δυῖπου ΤὩΔΥ ποῖ ἤανε Κηόνη οἵὗἉ 115 ἀδίθητίοη 

ἂῖ Κι 7εατῃ. Βαϊ τῃ6 Φσω 5 εἰβείνῃθγα ἴῃ πηθδηβ οἵ ρὶν- 

ἴῃς ἴῃς ογδοῖε, ἀπά ἴξ οὔρίπαὶ! θα πᾶν ἤανα Ὀθεῃ ἀϊβραςεὰ Ὁγ ἃ 
βου ρυϊουβ βοσὶ δα ῃΟ γγὰ5 ναγα οἱ ἰἴ5 ἀδῆρεθσοιβ γεβθ δηοα ἴοὸ 

ΔΉ ἴτηᾶρθ.---19. ΤὮΘ δῆβινεσ οἵ [6 οὔδο]β ἰ5 ποῖ γεῖ ρίνεη, ψΏΘη 

541 5665 ἴ[ἢ6 ὨδΟΘβϑυ οὗ ἱπηηγεάϊαϊε δοϊίΐοη. Τῇδ ϑβἰδίς οὗ {6 

ΡΠ σαπὶρ ρῖνεϑ5 ρα Θποαρἢ ἱπαϊσδίοη οὗ [6 ν}}} οἵ σοά: 
Ἡλής ϑαμέ τᾶς γεΐ εῤεαζίηρ, ἠδ μερεμἐ ζορέ ὁπ ἱπιεγόαςίη9} οὐ ἴῃ 6 

ἴεχ 866 ἴῃς ογἰςα! ποῖθ. Τῆς δοἊὶ οἵ σοηϑβυϊίηρ ἴῃ 6 ογδοὶς [6]]} 

ἱπίο ἴνο ρδτγίβ ; ἴῆε Κίῃρ (οΥ οἵδε ἱἹμαυΐγεῦ) ἀϑκεά ἃ αιεβίίοῃ ; [86 
Ῥτίεβε ρᾶνα ἴῃ δῆβινεσ οἵ Ὑδῆνθῃ. [Ἃὦη 1ῃ6 σᾶβ8 Ὀδίογε 5 540] 
ἰπιοττυριεα ἰδ οὐνῃ αιιεϑβιίοη, βαυηρ ἴο ἴῃ6 ῥὑχίδδι : ὥόγσιν δαεξ ἐὰν 

λαμ "] τῃαϊ 15, [η6 παπα ννῃ ἢ νγα5 βιγείο δα ουϊ ἴο ἴάκα (ἢς Ἰοῖ, 
Τῆς νεγῦ 5 [πε βϑάπιε υϑεα οὗ ἐγατοίηρ κΡ ἴῃς ἔδει ἰηῖο τῆς θεά, 
6εη. 493. ---20. 840} δπὰ ἢἷβ πηδὴ τηδτοΐ ἴο [6 βεθῆθ: ζΖᾷάσμ 



112 : ΒΑΜΌΕΙ, 

ϑαμ σπα αὐ ἠλε εορίε τυ λίρε γαϊςεα τὼ τυαν ς}] βυςΐἢ ἰ5. ἴῃ 6 
πδίυταὶ ἱπιεγργείδιίοη οὗ [π6 ννογάβ. ἤθη ἴΠ6Ὺ σάπια ἴο {π6 σδτηρ 
οὗ τῃε ΡΠ βτπε5 : “6 σοογαά οὐ εαεὰ τας ἡμγηιφαῖ μῤοη ἀΐς γεέίσευ, 
ἀπ ἐχεέείϊηρ σγέεαί σοη μδίοη ἃ5 ἴῃ ἴῃ6 σδιὰρ οἵ ΜίΙάϊαῃ ψἤδσα αἶβοὸ 
ἐπεηα νγ8. ἴδκθη ἰογ ίοαβ, 74. γ53,.---1. ὙΠπὲ ἀρρεάγαηςα οἵ 888] 
ψ ἢ δὴ ογάθην Ὀαπα οἵ 5ο]άϊετ ρανεὲ ἀϊϑαβεοιθα 1165 οὗ τῆ 
ῬὨ Πἰϑη65 ἃ τα] γίηρ ροίηϊ: Ζ4 Τεόγειυς τυῆσ τοῦρό οὔ ζῴδ σἰαδ 
27 τ ῥιμδεῆπος ἀσγείογον, τὐλο ἀσα εορις τοί ζάδρρ ἱριῖο τὰδ ἐαν, 
δεν αὐτό ἱμγποά το δ τοιὰ αι ϑοῆπι. σοπηραγεβ τ[ῃ6 οαβα οἵ 
Πανὶ ἃ ψῆο [ο]]οννεὰ Ας 5} το ΟἸ]θοα. --- 22. ΤῊΘ ποῖβε δπᾶ τῃδ 
Πενν5 ΒρΓΕΔα ταρί]γ, αμα αὐ λ6 νιεπὶ οὔ 7εγαοί τυλσ τοόγε ἐπὶ ἀϊάϊϊηρ 
ἐπ “46 ἀκ ἐοεμν φί ξῤλγαῖνι) Αἰτμοιρῆ οσοαρίεα Ὁγ τμ6 τπθὲ 
οἵ Βεηϊαπιίη, τμιε αἰβιτίος θογα ἴπ6 παπια οἵ Ερβγαίῃι. ---- Ζᾷεν σέο 
Ψμγεμοά τήορε ἐπὶ ἕλε δας) Ἰοϊηΐπρ ἢ τὰ ἔοτοες οὗ θαυ]. --- 
238. Τὴ δυῖποῦ 51 π|5 ὉΡ ἴῃ6 αἀδγ᾽β ψοσκ, Ὀθίοτα Ῥτοοσδβάϊηρ ἴο ἃ 
πιογα ἀθίδ θα δοσοιηΐ οἵ ομ6 ερίβϑοάβ : .δσ γχἀτυεὴ ἐἐφίφνεγε Ζεγαοὶ 
Τα αν απ τὴς δαΐἠε τυεπέ δεγοναῖ Βοίά Μογο" ἃ νυ 6}}- Κπονη 
ἴον οὐ ἴῃ 6 ψεβίοσῃ δαρε οὗ [ἢ ἢρῃ]δηάβ. ὍΘ πᾶπηθ 18 οοτῖ- 
τεοῖθ οη 186 Μα5ἰ8 οὗ (ὅ΄. “Βεήὴ σεν, τα τεδάϊηρ οἵ 38), ββαπιβ 
πηι 4016. 

117. Ὁ] ἀεηΐεβ ἴῃς ργέβεπος οἵ ἴπε βυθ)εςῖ, βη, 2729 Ἐχ, 213. -- - -18, πφΣ 
ὉΛΟΝΠ ΠΝ] ἴῃς ἀἰβηου τυ ἴῃ τεϊαϊ πρὶ [μ6 τνοτὰβ 15 φγέσια Λειεὶς ἃ Ἠϊϑιοτίςδὶ 
οπὸ. Τῆς Ατκ μαὰ Ρέδη βειἸεὰ αἱ Κιηδί [εατῖπι, πὰ 1 Ὀγουρῃι το 86υ] γε 
βῃου α Πᾶνα θεεη το]ὰ οἵ ἴπε ἱγαπβίεσ, Οτδεῖζ βρθᾶκβ οὗ ἃ ἰγδαπίοη ἴο [ῃς 
εἤεοῖ {πᾶὶ {πεγὲ νγεγα ἔννο ατκβ (έροῖ. ας 7)μάερ, Ἰ. Ῥ. 160) ἀπὰὶ βῃρροβεβ {παῖ 
ὁπς ψγ88 πιδάς ἴο ΒΡΡΪΥ ἴῃς 1085 οὔ ἴπ6 οἴμβε. Βαϊ [ῃς τγϑάϊιίοπ ργοῦαθὶν ἄγοβα 
ἔτοτι ἃ ἀεδβίγε ἴο βᾶνε ἴῃς Ηἰβιοτίο ΕΥ̓ οὗ 118 ραββαρε. Ενδϑῃ 1 τγὰ βιρροβε (ἷ5 

δαῖποτῦ ποῖ ἴο Κπον οἵ ἴῃς ἀεϊεπιίοη οὗ ἴῃ6 Αὐἱκ αἱ Κίτ)δῖἢ [εἀτίπι, ἴδ τετπαῖπ 

ἴτας τπαῖ νψγαὲ πούνῆετε εἶδε ἢ δᾶγ οἵ 1 ἴπ σοπποχίομ υγῖτῃ 54], ἀπά [ἢ ς ργεβαπιρ- 
τίοῃ ἰβ τμεγείοτε δραίηβὶ ἴἃ μέγα. ὙΠὲ βεσοπὰ αἰβησυ ΠΥ ἰδ ἰΠαΐ, 580 ἴδ 88 νγὲ 
Κπονν, ἴῃς ΑΥκ ννὰβ ποῖ υϑεα ἴῃ σοπβυϊηρ ἴῃ6 οταοῖϊε, ΑἹ ἴμε ἱπαϊςαίίοῃβ, 

τῃεγοίογε, ροὶπὶ ἴο {Π6 σοτγεοΐπεϑβ οὐ (ὃ προσάγαγε τὸ ἐφούδ. ΤῊς ἘΔΌΡΙπὶςαὶ 

ςοτητηθηϊαῖοτβ ἅτὰ ἄναγε (Παἱ τῆς ὕ τ᾽ πὶ ἀπὰ ΤΠαπιταΐπι ἀγα ἱπίεπ δὰ (Ιβδακὶ 

τι ΚΊπΙΟΝΙ ἐρ ἰσε.). Ἐοτ ἴῃ τεβῖ οὔ [8ε νεῦβε νγὲ πιυϑὲ α͵8ο0 δάορί ἴπε τεδάϊηρ 

οἵ ᾧῦ, Ῥεσαυδε 38 ἰ5 Ἔν ἀεπι]ν [ἢ 8 τνοῦβα δὰ αἵ ἴ18 οἴοβε ἀπ πι}]]]ρΊ]6. ΜΥῊ 9) 

ὈΝΎΦΟ 00 ΝΊΠΣ Ὁ2 ὌΝ ΝΘ) 15 Δ ἢ ἐχϑοῖ ἐγ ηβίδιίοη οἵ (5 ἀπὰ ρἶνεβ ἃ ρεγίεςι! νυ 

Βοοά β8επβε. [Ιἱ ἰ8 δαορίεὰ ἴῃ βυθβίαποβ ὈΥ 4}} τεοεπὶ ἐχροβίϊοσβ. Ὦγ., ἴοὶ- 
Ἰοννεά ὈῪ ΒΒ.» ργείειβ ΚΦ) Ὅν ᾿πβεεδά οὗ ἴῃε βἴτηρὶς ΝΦ) δἀῃὰ 22 Ὁ ἔοτ ὑ)δῦ. 
Ηἰξ τβάβοῃ ἴῃ ἴῃς ἰαϊΐοσ οαβϑ 15 [αὶ ὉΝΎΦυ δῦ 5 θα] πὰ ἀραϊηβι ἴμ6 υϑᾶρε οὗ 

Ἡεῦτενν ροβθ Οἱ τ} [85 ἰξ '8 βυβῃοίεπε ἴο τεπατκ τπδὲ ὈΝΦΥ 52 200 5 ἑουπὰ 
ἰπ (ες θοΟΚΒ [οβμυα, [πᾶ ρε8, ἀπ ϑϑιμεὶ ἔοατγ {ἰπιε8, ἀπά ἰμαϊ 4]} ἔους Ὁ)05. 415 

δὲ 
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883 1013 7ὰ, 828) ςυπις ἔγοτι ἃ τεάδοιϊίοηαὶ μαπὰ; ψῆδγεα ὈΝΎΦῸ 50 Οσουτβ ἴῃ 
β'χ ρίαςεβϑ ὑεβί 65 [ἢ 8 ([05. 1οἷ9 116 )οϑῦ 1 5, 719 2 5, το δ: 19) γεργεβεητίηρ τἢτες 
ἀϊθετγεπὶ ἀοσυπιεηῖθ. ΤῊΪβ νεῦβα ἰ5 οης οὔ ἴποβε ἴῃ ψῃϊο ἢ ΚΕ] σοποβάθβ ἴῃς 
ΒΌΡετ τυ οἵ (δ. --- 19. 5 Ὁ} ἴῃς νετῦ 5ῃου]ὰ Ὀὲ ροϊπιεὰ 85 δὴ ἱπβηϊίνε, οἵ, 

74. 325 Εχ. 3322; τὴε πιογα αϑι8] σοηβίγαοιοη 18 2 10 ᾧ πη. Εὸσ ἴῃς ἴδηβα ἴῃ 

5, οἷ, Ὁτ., 7 φριφετδ, δ 1274; Βυϊ {π6 επιεπήδιίου ἴο 155 (Κ].) ἰδ αἰϊγαςιίνα. 
-- 3 75] “ἀουθ]ς ἀρϑβοϊαῖς οὐ)θοῖ, {π6 βεσοομῃμά Ὀδίηρ δὴ δἀ)εοιίνς "᾿ (Μοοτε, 

οὐ 74. 433), οἷ. 2 5. 519 1825, ἴγαν., δνρᾶχ, ὃ 86, ΚΒ. 4. --- 30. ΡῈ) Βοτα 
Ῥοϊπίεά 85 4 Νίρῃαὶ; Ῥαΐῖ {Π|5 15 υβθὰ οἵ [ῃ6 ρβορὶε ψῃο ἅγε βϑυπιπιοπεὰ ἴο νιδγ, 

ποῖ οὗ ἴδε Ἰεδάεν ψῇο βϑυπιπιοηβ ἔμεπμ. Εοτγ ἢ ἰαϊξεγ γε βπὰ ἴῃς ΗΙρἢ], 
74. 40.18.2 5, 2065. Τῇ νὰ Ροΐπε ἤρην Βονγενοῦ, με τηυιϑὶ σμδηρε 5 γ ἴο ὅσσον. 
Βαϊ {π6 ρεορὶε μά δἰγεδαν ὑδθὴ πιυβίεγεά, ἴῃ ογάθγ ἴο ἀϊβοονεὺ ᾿νῆο νν88 τηῖ88- 

ἴὴρ, ἀπά ἰΐ ννὰβ ποῖ πεοεββᾶγυ ἴο 04}} {πεπὶ τορεῖμεσ. ΝΙΝ 41} ἀπὰς ταβεῖνα, 

τμοτείογε, 1 μάνα ροϊηίεά ἤρην ἀπά βιρροβε ἴπε βῃουΐ οἵ ἴῃοβε ψῇὸ βῸ ἰπίο 

Ὀδίι]ε ἴο θῈ ἱπιεπάοδα --- τβουρσῃ {πὲ νοτῦ ἰβ πόνθογα εἶβα υ8ϑεὰ ἴῃ [δὲ 86η86. 

(δλ ιᾶϑ ἀνεβόησε ἴοτ Ψ ὨΪΟἢ ΒΠ, ἢανε ἀνέβη. ---- ΠΟΥ 5 ἀϑεα οἵ ἴῃς ραπίς ργο- 
ἀυοεα ἴῃ τμ6 ΡἈΙἰβε πα οἰτε5. Ὦγ τῆς ρῥΐαριιο, 59. --- 21. Τῆς νεῖβε αἰνίβίοῃ 15 
ἀϊδγεραγάεα ὈΥ 55 ψ ΪΟΝ πηλαῖκο5 [ῃ6 τὐπιυϊὲ ἴο μῈ “Ἰεόγειυς ἀρτΐνδ δ δἰ ρέΐνος. 

--τ Ὁ5.2)5}} καὶ οἱ δοῦλοι Φ56. Τε Ἰαϊίεν 'β ρ]δυβίθ]ε, ἴου ἴῃ 6 βίανοβε οἵ ἴῃς 

ῬΠΠἸϑεῖπες. παὶρῃς με] ἰακα δὐἀναηίαρε οὗ βυοῖ πῃ ορροτίαπὶῖγ. Οὐ ἴπε οἴδιοῦ 

Βαῃά, 11 ἰ5 ῥγεῖίγ οεγιαίη ταὶ [ῃῈ σαπὶρ νου! σοπίαϊη ἃ ἰᾶγρα πυηρεσ οἱ 
Ηεῦτεννβ ἱπιρτεββεά ἔοσ {πΠ6 ράγροβε οἵ οδυγυίηρ ἄν τῆς Ὀοοΐγ, οὐ ΨὙΟ νγεσα 
βεεκίηρ ἴο ἱπρταῖίαϊς {πε πηβεῖνεβ ψ ἢ [ῃ6 ἐποπιγ. ὅϑο ἢ “γεῤγειυς ταὶσ τ γε }]} 
Βα ςοηίγαϑιοα, 85 ἤθε, ἢ [6 Πεγαδ τοί μὰ δα, ἘοΥ νὴ ἴΐ ἰ5 δἰπιοβὲ πεοθβ- 

ΒΑΙΥ͂ ἴο τοδὰ 5 ὝΨΗ ὙΠ Ἐνν., οἵ, Ὁτ,, Λιοέσς. -ττ- ὈῸ}} 15. ποῖ γτεργεβεηῖϊεά ἴῃ 6, 
-τ 821] 3.20] δῃου]ὰ "ὲ ἐπιεπήβά ἴο Ὁ) 1220 (Τἢ.) στ 6662. --- 9323. Φ'Μ] ἰ5 οὶ 

ταργεβεηῖεα ἴῃ (5, ἀπ ἴῃς βεῆ8ε ἰβ ροοὰ ψηπουΐ [ἰ, -τ-τ 902} 15 δ ΠΟΥΠΊΔΙΪΥ͂ 

Ῥοϊηϊεά, οἴ. διαἀε, Ογανι. ὃ 529 4, (65.325 ὃ 53 π΄; ἴῃς βαπῖεὲ ἔογιῃ 18 ἑουπά ἰῃ 
312 (α (Ἀγ, τοῦ). Τμεγε βεεπὶβ ἴο μὲ πὸ ἀουβθὲ πᾶὶ ἃ ἩΠΡΏΙ 8 ἰπιεπαεά, 

]4. 1823 γο! 2 5, τὸ (Ἰδοκίπρ' . 85 μεσε). ---- 38. ΣΝ 2} νγᾶβ οογγεοίεὶ Ὁγ ΤΉ. 
ἴο 1 Γ2, ἂἃπά [Πδ σοπ)εσΐαγα 18 σοπῆτγπηεα ὈΥ (511, 

24. 35. β40}}8 ἴδ ῦοο ἀπὰ ΦομαίμδηΒ Υἱοϊαίϊοι οὗ 10. --- 8αυ] 
Ἰαγϑ ἃ συγβα ἅροη ἴδε εαἰίηρ οὗ ἰροά Ὀείοτε βδυπάονῃ. Τῇδ ρθορὶα 

816 τηϊη 6} οἵ ἴῃ ἐχεοσγαϊΐοη ἂπὰ ρῸὸ {δβιίηρ, ἱπουρῇ {Πεγθγ ΤΠΕΥ 

δτον [αἰπῖ. Τῇδ ΟὨΪΥ εχοερίίοη ἰ5 Τοηδίμδη ψῃο, Ὀδοᾶιβα οἵ ἢΐ8 

ΔΌΒΘΠΟΘ ἔτοπὶ ἰΠ6 τηδίη ὈΟΑῪ οὗὨ ἴτοορβ, ἰ56 ποῖ ἱπίογπηηβα οἵ ἴῃ 
Δα]υταϊίοη, ἀπά εαἰ8 οἱ βοπῖεὲ ἤοπθὺ Ψηϊο ἢς ἤπά5. Οη Βείηρ 
ἰἸῃἰοστημεά, ἢ σοπάεμηηβ 5 (δἰ Πεσ᾿5 δοῖ δἃ5 πανίηρ ψνεακεηθα [ἢ 6 
Ῥέορίε. Αἱ ϑβιηβεῖ ἴῃς ἰδιηβη θα ρεϑορὶς τυβ ἀρο ἴπ6 5ρ0]] δῃὰ 

δὲ ψιπουΐ ἀὰα σατο ἰο βεραγαῖε (ῃ6 Ὀ]οοά ἔτγοιῃ ἴῃ ἤδβῃ. ὅδ], 

ἰηΐοττηεα οἵ [ῃϊ5, ογάετβ ἃ ργεδῖ βίοῃμε ἴο Ὀ6 ἴδκβῃ οσ δῃ αἰΐασ δηά 

δῖ 118 [Π6 δηΐτηδ]β ἄγε 5ἰαίῃ. 
τ 
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Τῆς ρδγαρταρῇ ἰ8 οὔβουγε ἴῃ ρ΄αςεβ οὐΐπρ ἴο [ῃε 5ἴδίε οὗ [86 ταχί 
--- ΡοββίθΥ Ὀδοδυβα ἰαίεσ δὐϊίοτβ σουἹὰ ποῖ σεσοηςῖϊα {ἢ 6 ΠΊΘΟΙν 65 

ἴο {πε τε]! ρίοιιβ νίεινβ ΨΨΏ]Οἢ 118 δὲ τῃ6 Ῥαβὶβ οὐ [868 ῃατγαῖνθ. [ἰ 

566 15 Ῥίαίῃ (μαι 9541:}}᾽ 5 ρύγροβε Ψψὰ5 ἴο ἱπηροβα Ψψῃαϊ ἰς Κηοψῃ ἴῃ 

οἴδετ τοὶ βίοῃβ 45 ἃ ἡσόσο. Αβ ἴπε σοηἤυβίοη οἵ ἴδε ἐπείηγν ββονβά, 
Ὑδην ἢ ννὰ5 αἰγθδαν ψουκίηρ. 8401 ἀεβίσεά ἃ οσοπιϊπυδηςσς οἵ Ἠΐβ 

ἔδνουγσ. Τῇ εχιγδοσαϊηδγυ ῥσἰναϊίοη Ἰδίά ἀροη ἴῃ6 ρθορὶβ νγᾶ5 ἴὸ 

βθουγα (18. Εδϑιηρ ἰδ ἴῃ 1156] οὔβ τηβδηβ οὗ ρδοδίίηρ [6 ἀϊνίπἰτγ. 

Απαὰ Ὑδμνεῇ 85 ἰῃ6 (οά οὗ Βείι]ε5 ἢδὰ ἃ βρβοΐβὶ οἰδίπι ῃροη [ἢ 6 

Ὀοοΐγ. [{ ννᾶϑ ἴῃ ἔδεϊ βϑδογεά, δηὰ ἰΐ ννου]ά 6 υπϑαία ἔοσ ἱπάϊνι ἀυ4] 

Ιβγδϑ! 65 ἴο ἀρρζορτίδιβ ἰδ ἀηι}] (ῃς ἢγϑιὶ ἔπι 5 Πα Ὀδδη εἴ δρᾶτί 
ογ γαῦνθῃ. Ι1{τῆ6 Ρδορα δά 5εῖ ουξ (85 15 Π|κ6]γ} νῖτθουξ 5ὰΡ- 

ῬΙγίηρ τπδτηβεῖνοθ νἸΠ ῬΓΟνΊ 50 Π5 ἔγοτῃ τΠ6]Γ ΟΥ̓ βἴοσθϑβ, ἴῃ6γα 

νου ϊα δε 4}} [ῃ6 τοτὲ πεεὰ οἵ βρεοῖδὶ ργθοδιίοηβ. 

50. (Δγ το 540}}5 νοὺγ δείῃρ τστάβῇ, 1|-δἀνίϑε, ΟΥ̓ Διδιγαγυ, 
τπογείοτε, ψὲ 5866 τῃδϊ 11 νγᾶ5 ἴῃς Ἰορίςδὶ ὀχργαβϑίοῃ οὗ [᾽5 σαγϑίμ]- 

Π655 ἴογ αἰνίηθ [Ὠϊηρ5. Ετοτα {Π6 Ὀγαοίϊοδὶ ροϊηϊ οὗ νίενν, [οπδῖμδη 

νὰ5 Π0 ἀουθὶ τρῃῖ. ΤὮδ ϑυσοαβθ οὗ ἴπεῈ ἀδὺ ψουὰ ἢανε Ὀθδπ 
διθαῖοσ τ ποὰϊ (ἢ]5 ΘΧίγδογάηαγῪ ργεοδυϊίοη. Βυῖ [Π|5 νγὰ5 ἃ 

τῇθγα ΜΟυ]Ϊγ σοηβι ἀθγαίίοη ---- 54] 'νγὰ5 τηονεὰ ΌῪ σᾶγα ἴογ γε] ρίοῃ 
ΜΒ ΙΟἢ νου] ποῖ ἴάκα δοσουηΐ οὗ ἰονγασ δαάνδηΐαρεβ ΟΓ δριιπηθηΐϑ. 

Τηδῖ 6 ννγᾶ5 δηθγεϊν υβιῃεα Ὀγ (ἢς Ἰρϊ οὗ ἴῃ εἰπλὲ5 ἴδ Ργοθ δ} ]6 ; 

ον ἴῇ δυΐμου ἢᾶ5 ΠῸ Πεϑιϊδιίοη ἴῃ ἡδγγαϊϊηρ γαινγο  ᾽5 σοηῆτγτηδ- 

τίοη οὗ [Π6 ουγθα ὈΥ ἢἶ5 οἤξηάεά 5ἰ]εησς δῇεσ [15 ν]οϊαϊίοη. ὍΤΒδ 

βιρροϑβί!οη ἴμαὶ 8541} ψγᾶ5 τηονεα ΌΥ ἔδασ 1θδῖ [ῃ6 ἴγσοορϑ 5ϑῃου]ὰ θ6 
ἀειαϊπεὰ Ὁ ἴῃ ῬοΟΙγ ἰ5 ἰηδάεαιαϊε ἴο δοοοιὶ ἔοσ [6 ἴογπη οὗ 

(86 οδ)υτραῖίοη. [ἱ 5 ποῖ τακίηρ Ὀοοίγ μᾶΐ 15 [ῃ6 οὐ]δθοὶ οὗ τῆ8 
οὐτβθ6, Ὀαϊ. εαἰίηρ ἰοοά οἵ Δηγ Κἰηά. - 

24. Τῆς ἱπίσγοάυοίογυ οἰδυβα τηυθϑὲ θ6 ἴάκεὴ ἴτοιι (δ, ψῃ ἢ 

ἀδβοσῖθεθ ἴῃς 5ἰϊυδίίοη 85 ἰζΐ νγὰ5 ἀυγίηρ [6 ἄδγ, δηὰ {πμεγείοσγε 

Ὀείοτε {πῈ σοποϊυδίοη 7υδὲ τοδοἢεά. -- -δὸ γε τας εὐ ὰ ϑαμ 

αδομέ ἑέπ ἐλομσαηπα μιδη ἀπά 16 ἡσλήίηρ τας τεαήεγεα οὐ αὐ ἐὴλε 

ἐμὰ ερη οὗ Εάγαϊ»ν] οχ ἴῃς τεδάϊηρ, 5ε6 ἴῃς οὔ τοδὶ] ῃοίδ. ---- 

“πὴ ϑαμὲ νοιυεα ὦ ὑσὶ 1π ἡλα (αν, απο δαιμ αἰαὶ απ σαίὰ οπ τς 

2εοῤίε] τῇε τεϑίογδίίοῃ 15 ραγΥ σοη͵εοίαγαὶ. Ι{ ἰτ θὲ σοττοοΐ, [6 

δυΐμοῦ ἀοεβ ποῖ οοπάθηγῃ ὅ548]; ἢῈ Οἠ]γ ρῖνεβ {πε ἴδοῖβ 8ἃ5 εἶβθ- 

Ψἤεγα. ΟἿΟΣ οα565 οἵ ἴῃε νοῖιν, 14. εὐ σδη. 285.33.0ΡἈ.Αὄ νον 
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οὗ δρβίίπεησς ἰβ δἰτἱρυϊεα το αν, Ῥ9. 1325, 9841}}᾽5 νοῦν ἰ5 

ἱπηιροββά ὑροη ἴῃς ρξορὶε ἴῃ ἴῃς ἴοτπι οἵ ἃ οὔϊβε, σαγίμσ. Ομγεσαῖ 

ἐς δε νιαπ τοὰο «λαῖ εαὶ γοοά πρὴ[ ευφηῖηρ ἀπά [πη] 7 σύεηρε 
γεγο ον γῖν ἐπεραΐές } ἰγ 6 ο]άετ σοπιηηεηίδίοτβ ((Ο]ονεά Ὀγ ΚεΙ]) 

58} ἰὴ ἴῃ ἔοτπι οὗ ἴῃ οαἵῇ ---- 1} ΘΠ διῺΪ 65 ---- Δὴ Ονεγγεεηηρ ἀαϑῖγα 
ἴου Ῥϑίβοῃδὶ τενεηρε; δυῖ 1ῃ5 15 ἰογείρῃ ἴο ἴῃς δυϊμοτβ ἰά6ᾶ. 

Τῆς ΡΒ βιη65. νεγα 5840} 5 δῃθτηϊαβ Ὀδοδυβα ἴΠῸῪ ΕΓ ΘΠΡΙΏΪΕ5 

οἵ ἰϑτϑε]. Αποῖδθεσ θχδιηρ]ε οὗ ἃ οὐγβε ἀϑϑυτηεα ὉΥ ἴῃς ρβορὶβς 85 
ἃ ΜὮΟΪ6 ἰ5 ἐουπά ἰη 74. 21,8, ὙΠΕ ταβυ]ῖ οὗ [ῃ15 οὴθ νγ5 [ῃ δὶ “σριδ 
47 ἐς 2εορίο ἐαείο )γοοά, ᾿πουρὰ τΠῈγ ψετὰ ἱετηρίεα. --- 25, 26. Τῆς 
τεχί ἢδ5 βυξετεα δηΐ σδηηοί 6 σογίδ ηΥ γεϑίοσεα. Ἐδοθηῖΐ δυϊῃου- 

[165 ἄρτϑε ἰῇ τπηδκίηρ ἰξ πηθδῃ : “πῶ ἠλόγε τας ἄσηπόν [97 λοπεγεο»δ] 
οηπ άσ αες φΥ τἀε ργομρα, σπα τὼς φεοῤίε εαρισ 10 {ῤ6 ἀοπεγεονιό 

τυάφρεε χἠ ὁέές ἀσα ρορσ, μέ πὸ ορό 2 μὲ ἀϊΐς δαρα 19 λΐς πιο, 

ρον “φε φεοῤίς καγεά τε οα!ά 97 γαλισελ] ἴλ6 βεῆϑε 15 οὈνίουϑὶν 

τηδὲ [Π6 ῬΘορὶβ νεῖ βίθδαίαβδι ἰὴ [μ6 τηϊάϑβί οὗ βρβοίϊαὶ ἰθπηρίδιοη. 
Βυῖϊ ἴῃ6 βθηΐθηςα ἰ5 δ κναγαΥ σοηδίτιοϊεα, δηά νὰ πιδὺ νΕ]]} 

ἀουδι νβεῖμογ [ῃ6 ἱηρεηυ τυ οὗ τῃ6 οτοβ ἢ45 γεῖ τεοονογαα (ἢ 8 

οτὶρί αὶ εχ. ΨΥ ἴῃ6 Ὁ665 5ῃου]ά ἢανε ἀδβετίβα ἴῃ 6 σοῦ, ψὲ 
τε Ἰείϊ ἴο σοηεοῖυγα. Τῆδὶ ἴῃς ῬὨΙΠ]5Ή 65 δα τηδάθ 5001] οὗ 

ΒΟΠΟΥ δηά δὰ τἤτγονγῃ ἰΐ δΔΥ 18 Ροβϑβίίθ, Ὀὰϊ [ἢ6 δυῖμογ ψουἹὰ 

πᾶνε ἰο]ά υ5 1 ἢε μαὰ Κπονη (ἢΪ5 ἴο Ὀ6 τῃε (δςοί. --- 27. Τοπαίμδῃ, 
Βανίηρ Ὀδδη δοβεηϊ ἴτοῖὰ [ἢ 6 δύων, ἀσά πού ἀεαγα τὐλδηι ἀϊΐ μα τεῦ 

αὐ μγεα τάς ῥεοῤίκἼ Ὦς τῃεγείοτε δἵα οἵ ἴῃε ἢοηδυ, ἀϊρρίηρ ἴῃ6 ἐπὰ 

οὗ Πἷ5 οἷα ἴῃ 1. ὍΤῆαδ τείγοβῃμηθηΐ οχροτθησθα ἰ5 ἀδβοῦ θά ἴῃ 

ἴῃῆε ψοτάβ, σμα ἀϊς ἐγες τὐέγό σλίεπεα τὰς ἐγε5 οἵ ἴῃ εΑΤΥ τηδῃ 

ἀο ποῖ 566 οΟἸΘΑΙΙΥ --- ἴῃς ψου]ά στονβ ἀατκ Ὀείοτε ἢΐτη. --- 28. Ὅπὲ 
ΦΓ “ἦε ῥεοῤίε αποιυεγεα 1 ἰῃαἱ 56, ΒΡΟΚῈ δ5 ἴῃς οσοσαβίοῃ βυρραβίθα, 

[ΕἸ] Ἰὴρ ]οημαῖμαη οἵ ἴῃς οαἴῃῇ. Τῆς ᾿αϑδὲ ἴνο ψογάβ ἴῃ τῇ 6 νεῖβα 

85 ἴΠεν βίδπά ἴῃ 38 -- σπὶ 4ὴε ῥεορίξ͵ τυέγέ τύέ4’7}} --- ἀἰϊδίαγὉ ἴῃ 6 
56η56, ΠΕΘΙΠΟΣ (Π6Υ Ὀὲ δι θυϊεα το ἴΠ6 δυῖμοσ οἵ ἴῃ6 παγγαίϊνθ 
οἵ ἴο ]Ϊοπαίμβαη. δε 5ῃου!ᾶ ειμεπα 50 δ5 ἴο γεδά : σϑα 26 ῥεοῤίε 

“ε εά, ταὶ ἰ5, σεεεῥίκα (ἀξ οαΐλ, οὐ οἶδε ἴῃ δηοίῃεσ νψἂν, )οϊπίηρ 

το ἴῃς Ῥερίπηΐηρ οὗ ἴπ6 ἠεχὶ νεῖββ, τηδκίηρ ἰΐ τεδὰ : (89 ἀξ ἰζί οὔ» 
απ ταἰά. Α το ϊτα Ροββι ὉΠ] ΠΥ 15 ἴο βίτ Κα τῇ ψνογάβ ουϊ ἃ5 ἃ ροβ8. 

- 29. ΤἸοπαίδδη ρίνεβϑ ἢἷβ ορίπίοη οἵ ἢϊ5 δῖ μετ᾽ 5 δοίίοῃ δηὰ ἰἴ5 
εἤεοῖβ οὐ ἴῃς ρεορὶε: 22. ,μαεγ λας ὀγομρὴΐ ἀϊδαςίον οπ ἐὴς ἑαπά ἢ 
τοϊ είν εἶν, ἢς πιθδῆβ. ΕῸΓΙ ἴῃ6 νεῖ υϑ6α ἤδτα οὗ. Μοοτα, ἡιμεες, 
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Ῥ. 301. οῃδίμαη' 5 Ορὶπίοη ἰ5 Ὀα5εα οὔ ἢ᾽5 ΟὟ ΘΧΡΟΤΘΏΟΘ : «5:6 
λοῖν 7 ανὶ γεγγεέσλεί, γωδέ ὀεεαμος 1 Ἰαοίεα α δὲξ 97 ἀομόν ἡ Ὅδα 

τε γεβῃτηθηϊ 18 ἀραὶῃ ὑγεβδθηίθα 89 ἃ οἰδατίπρ οἵ (ῃ6 Ἔγϑϑ ἔτοτὰ {Πεὶσ 

ἀυ]η658. --- 80, 381. Τὴε ἵψὸ νεῖβεβ Ὀεϊοηρ ἰορείμοσ δηᾶ {πεῖς 
86η56 5: 27 ονέν “746 ῥεοῤίξ σά εαίεη ἡράα») 977 “76 «ῥοΐ 97) “λεῖν 
ἐπερεῖες ἐπε εἰσερλεν οΥ 116 διε εῆπες τυομέα λαῦε δέε; ργεαΐ απά 

46 ῥεοῤίξ τυοιμἐ ἀαυε τρί εη 106 διεἠοημες ἤορα ρληιασῆ ἐρ 

“γαίροπ] τιιϊ8 οδηποῖ, ἴοὸ Ὀ6 5ιγε, Ὀ6 βοΐ ουίξ οὗ ἴῃς ργδβθηῖϊ ἰαχί. 
ΑὮ αἰϊεσγηδίῖνε ψουἹὰ 6 ἴο πιᾶκε Τ᾿ ομδίμδη᾽ 5 βϑρεεςἢ ἐπα (μουρὰ 

ΔΌταΡ.γ) υἱτ ν. 33, ἀπὰ ἴο ἴἤτονν ουϊ ἴῃς ρτεαῖεσ ρατὶ οἵ ν. 8, Τηδὶ 
186 ρΡυχβιξ δοίια! Ἔχίθηαβά ἴο Αἰὐαίοη, ἃ8 Δρ᾿ρΑγθΏΓΥ δββετίεα ἴῃ 
30, να ἴᾶνε Ὧ0 γεάβοῃ ἴο Ὀδ|ϊθνθ, ἴου βοἢ ἃ βυσοαβα νουϊὰ Πᾶνα 
Ῥεθη 411 τὲ ἰμῃῈ πιοϑδῖ βδηριΐηθς σου]Ἱά εχρεοῖ. Αἰγαίοπ (18ὲ 

τηοάετη Κα40) ἰὰῪ Ὀεῖογ Βεῖῃῇ Ἡογοη Μ)6Ὲ}}] ἀόονῃ ἰοινναγάβ ἴῃ 8 
ῬὨΠδιϊμς ρ]αίθ. Τῆς ἰαϑὲ ἴἤγεα ψογὰβ οὐ ἴῃ6 νεῖδε δῖε ῥ]δίἢ 

δηουμῇ οὗ τῃϑτηβεῖναβ, Ραϊ ποῖ εᾶβὺ ἴο ἢΐ ἰῃ ἴῃς ρῥγεβϑεηΐ Ἵοηίοχί. 

-82. Τῆς (Ἀπηβδῃεα ρεορὶθ γωελε ὠῤοη τλε δοοίν 88 ἃ Ὀϊγά οὗ 
ῬΓΙΕΥ ΤᾺΒ 68 Ὡροη [ἢ6 αυδῖτγ. ΤῊΘ ὈΟΟΙΪΥ ἴῃ 81:0 ἢ ταὶ σοηβίβίβ 
ἸΑγρεὶν οὗ οαίι]6, ἀπὰ ἴ[π656 ἴ86 ρθορῖβ σύστυ το 7:6 εαγτὦ νι ἤθτανετ 

ἴεν μαρρεηδὰ ἴὸ πὰ ἴπεπ|Ὸ0 Ὑὴ6 σοηβθηιθποα ψγν85 (παῖ 2ὴ4}) σή 
«υὐτάὰ τὰς δίροωώ ἢ ἴῃ ὈΪοοά ννᾶβ ἴῃς ρατί οἵ Ὑδινθῆ, ἃπα ἴῸσ τηδῃ ἴὸ 
εδί ἰἴ ννὰβ βδου]ερίουβ. ΤῊΪΒ ἰά6α τις [του ρ [ἢ 6 ΠΙΒΊΟΤΣΥ οἵὗὨ 5γ86] 

Δηά ἰ5 δῃῃ οά δα ἴῃ ἴῃς νατίουβ Ῥσοβι!τἰοη8 οὗ ἴῃ Τὰν, Πῖ. 1.2} 

1κν. το, --- 38. ἡγογὰ 15 Ὀγουρῇῃς ἴο 540] ἴηι “ὴε 2εοῤίε αγέ Ξἵη- 
πίηρ ἀραΐπε Υαλιυεὴ ἐπ ἐαππρ τοὐ τὰ τἦ6 ὀέροα  τλ6 ἀδδηϊοη οἵ 

τῆς 5. ἰεανδβ ποιϊῃίηρ ἴο ὈῈ ἀεβίγεά, δπά 840] αἱ οὔσθ ἰβδῖκεϑ δεοῖϊνε 

τηδᾶϑυτεβ ἀρδὶηβὶ [Π6 βδοιίερε: ἄο ἀλόν ὦ ργέαί εἰοπε] ἴλ6 ΟὨἹῪ 

ΨΑΥ ἴῃ ὨΪοἢ 1815 νου σοττεσῖ ἴῃ 6 ον] ννου]ὰ 6 ὉΥ τρδϊκηρ ἴῃ 6 
ΒἴΟὨ 6 8η δἰίατ οὐ ἡ ἢ ἴῃ6 Ὀ]οοά οουἹά ὈῈ ρουτεά. Α5 ψὲ ΚΟΥ͂ 

ποῖ Αταῦῖς θαι μεηΐβηι, [86 οτὶρίηδὶ ϑϑηλτὶς βαοσῆσα 8 δ 6 

ΔΡΡΙἰοδιίίοη οἵ τῃ6 ὈΪοοά (νίϊμουϊ ἤσγθ) ἴἰο 1ἴῃ6 δἱἴδὺ οὐ βϑδοσβὰ 

βἴοῃο." --- 834, Τῇοβε ῥγεδεηὶ τὸ οτάδγεά ἴὸ οὔ φέγες ἀριορρ 1ξ 

2 εοῤίο δπιὰ Ἴσοτηπιαπὰ πεῖ: Ζε ἐαεὰ γ»ιαπ ὀγίηρ τ Υαλευεὰ λὲς 

χ ὁ» λὲς τἡεοῤ ἀκα οἰαν ἐὲ λεγε} οὰ ἴῃς οτὶρίπαὶ τοδαΐηρ, 566 

Ῥεῖον. ὙὍΠα πιειῃοά νψὰβ βυσοδϑϑία! : ΑΔ μἔᾶε φεοῤίς ὀγομρὰξ ἐαεὰ 
«υλαΐ ἦε ἀασά ἐπ ἀϊΐς λαμά, ἐσ γαλευεὰ ἀπά τὐκῖν ἐΐ “Π6γε} ἀποῖθεσ 

4Φ Οἱ, Νν δι, Αὐμεα , ΡΡ. .α23, 311. 
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Πρ οἤδηρε ἴῃ [με τεδάϊηρ 5 αἀορίεα μετα. Ὑ Ὃ 4180 πιᾶὺ βρεαὶ 

οὗ Βανίηρ δῃ αδηΐπιδὶ οὕ ἃ μετά ἐμ ἀαημώ. ---- 35. 89 ϑαμ διε “ἢ 
αἰαν ἴο γαλτυελ] οἴ. 7, Ὑὴε ΟἿΪΥ τεάβοη ἴοσ ἴδε ϑβἰαϊειηθηΐ ἴῃ 
της σοηπαχίοῃ ἰ5 ἴμαϊ ἴῃ6 δἰἴαγ ννὰβ ἴῃς βίοῃβ }ι8ῖ τηεπιοηδά. 

μὰ τ ἀδ ὑπαοΐξ ὦ δεριηρῖηρ οὐ ἀϊ αὐαγ-διίέϊης το Υαλεσεῆ, οἵ. 

Οεη. τοῦ. Τῆα δυῖθοῦ [88 ἴτ ἴῃ τηϊμα τὸ 16}}] οἵ οἵδιεσ αἱΐδγβ Ὀ81} 

ὉΥ 84}, Ὀὰΐ 5 Πατγαῖνα 18 ὩοΥν Ἰοϑῖ. 

24. κυ ὍΡ2 ΨΩ) ὉΝ ΨΥ ΦΙΜΥ] ἰδ ἂπ ἀποχρεοϊεὰ ορεηίπα ἴο [86 πεν ρᾶγα- 

Βταρῃ. 2), 135, 18 ὑδεὰ ἴο ἀεδογῖε [πὲ βίγα 8 ἐπ ὑνῃϊο ἢ [Π6 Ρεορὶε ἐουμὰ 
τιεπιρεῖνεβ ἀπάες ἴῃς ῬὨΙ ἰδεῖπα ἱπναβίοη Βυΐϊ νὰ γε πετε ἴῃ [Π6 πιάδὲ οἵ 

τῃςε ἀε]ίνεγαποο, ἀπά δἰ πουμῃ {πε ἀε]ϊνετᾶποα νγα8 1658 οοιηρ]εῖα [ἤδη ἰΐ τὐϊϊ 

να Ὀεε, ἴῃς Ρεορὶβε ςου]ά Παγαϊγ πονν Ὀὲ ἀεβογ)εά 85 οδϑγεδεεά ὃν α α:6- 
»εασίεν, οὐ ἀγίνεμ ατυαγ, οὐ ἐγοισαϊἑε ἐακὰ οὐδέν, νι Ὠϊο ἢ ἀγα ἴῃ 6 ΟἿΪΥ τηεδηΐηρα 

ἴο Ὀε ροῖ ουϊ οἵ {πε νεῖρ. 8401᾽8 νονν, [πουρὴ ἰδ ἱπογεαβεὰ ἴδ ννβδγίῃεββ, 

οουϊὰ ΠαγΟΪ ὈῈ βαϊά ἴο ὀρργεββ ἴπε ρεορίε, δπὰ ἱξ ἴπε δυΐμπογ μαὰ τηεδπί ἴο 

ςοπηςοῖ [ἢ }5 αβϑεγίίοη ἢ [ἢ νον ἢ6 ψγουϊὰ ἤᾶνε οοηδβιγυςιεἀ ἰδ βεηΐθποα 
αἰθετθηῖγ. (Ὁ πα απ επιίγεϊγ αἰβεγεπὶ τεδαΐπρ : καὶ ᾿Ισραὴλ ἦν μετὰ Σαούλ, 

ὡσεὶ δέκα χιλιάδες ἀνδρῶν, καὶ ἣν ὁ πόλεμος διεσπαρμένος εἰς ὅλην τὴν πόλιν ἐν 

τῷ ὄρει ᾽᾿Ἐφράιμ ΘΟ" «ἰῖἢ ννἢΐϊς ἢ ΔΒ ἀρτες πεαεῖγ. ΤΗῖὶς ρίνεβ δῃ δατηϊγαῦ]ς 
οΡδπίης ἔον ἴπῈ Ὧδνν Ῥδγαρταρῃ, ἀπά οπα ὑπαὶ νου] ποῖ τεϑα!γ οσουτ ἴο τ6- 

ἀδοῖοτ οἵ βογῖρε. 11 μδὰ ργοόραῦυ Ῥεοοπιθ 116 ρῖθ]6 ἴῃ [ἢ 6 ἀγομεῖγρε οἵ 33 ἀαπὰ 

ἃ 50τἷρε βυϊρϑιϊυἱεὰ ἃ Ρῆγαβε βυρμεβίεἀ ὈΥ 136, τεϊυγηΐηρ ἴο {πε ορρτγεββϑίοῃ οὗ 

ἴῃς ρεορὶε 8 ἴῃ6 πενν ροϊηϊ οἵ ἀεραγίυγτε. ὙΠ ΑΕ. ἰτ 8 Ῥσόρεσ ἴο βυρροβε 

πὶ δυονν εἰέν ᾿δ8 σοπηα ἴῃ ὉΥ ἀρ] ἰςαἴίοη -ττο }) 522 ἴγοπι Ὅπ 522. Τῆς 8οδῖ- 

τεγεὰ βρμιηρ ψουὰ θὲ ἱπ ἴΠ6 ρθῆ σουπίτυ γαῖμα ἴπαπ ἰπ ἴῃ 6 ἴοννῆβ. Τῆς 
ἱπιροβδὶ 1 }Ππ Υ οὐ ΗΠ νγαβ ἀἰβεονεγεὰ Ὀγ Ἐν. (ἔτοπι ΤῊ.) ψνὴο Ὀεβίἀε8 δἀοριϊης 
(ὦ εὐπιεηὰ8 3Η ΌΥ ςοπ]εοίυτε. Τῆς τεδαϊηρ οὗ (ὃ 15 αἰβο δάοριεὰ Ὀγ ΤΆ. νι ἢ 

ἴδε βιϊεηὶ οοτγεοίίοπ οὐ ὋΡ ἴο “»", ΤὮε τεϊγαπβίϊΐίοη οἵ (548 γ γε. ἰ5 αἀοριεἀ 

Όγ Ὁτ,, Βα., ἃ]. ΟΘΒᾷξ18ἃ8 ἴᾶνε ἍἽβοβθὴ ἐάε “εγαεὶ τυίὰ ϑαμέ (61, ταῖμεῦ ἤδη ασἡ “ἦε 

2 εοῤέε τυϊ ἐλ δα 6 ΑΒ, Ὀεσαυδβε ἰὲ ργορδθὶν τείετβ ἴο {πε δεγαδέ τυΐμὰ 880] οἵ ν.33, 
Ξε εγαν» ενε δα μ φμαεὶ ἄφεσιν α υἱγογινε, ἰοαῃα ἴῃ πε δυϊῃοτίζεὰ εαϊίοι 

οἵ Ὦ, ἰ5 πὸ ρατῖ οὗ [δγοπιε᾿β ἰγαῃϑ᾽δίίου Ὀὰϊ ἢ85 ογερί ἴῃ ἔγοτῃ ἰ. ΤῊδ πᾶττα- 

εἶνε 15 ςοπιϊπυεά ἱπ 65 Ὀγ : καὶ Σαοὺλ ἠγνόησεν ἄγνοιαν μεγάλην ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

ἐκείνῃ σοπβτγιηεα Ὀγ 1. ϑίπος Ν᾿ 6. 1ῃ18 Ὧδ8 Ὀεεῃ βυρροδεὰ ἴο γεργεβεηΐ “ἸΝΨῚ 

ΝΥΣ Ὁ δ Φ,. Βυῖ ἰξ ἰδ ποῖ ςετίαϊῃ ἴῃ [πε δυΐθοῦ οουἹὰ 80 πᾶνε εἐχ- 

Ῥιεββεὰ Πἰπιβεῖῖ, ΑΒ ςοηίεββει ὮΥ Υε., 2) Φ Οσουγβ ΟἿΪΥ ἴῃ ἴπ6 ΗἩεχαΐευςἢ 

δηὰ Εσςοϊεβ. [{ 8 δεβί 68 ἃ ἰεςῃπίοαὶ ἴεσπὶ σοπνεγὶπρ ἃ ἀἰδιϊποιίοη ποῖ εαρμἃ- 

βἰζεὰ Ὀείογε {πε Ρυίεβίςοάε; ποτ ἰβ ἰϊ σεγίαϊπ {παῖ νν ἰ8 ἴῃ οτἱίηαὶ οἵ ἴῃ 6 

Οτςεεκ νογὰ ἑουπὰ Ποῖα νἸοἢ ταργεβεηῖβ ἴῃ ναγίουβ ραββᾶρεβ βίχ αἰβεγεηι 

Ἡεῦτεν σγοσαβ. [ἢ {π|8 ὑποειίαί ιν ἴπΠ6 σοπ)εοΐυτε οἵ ΚΙ], δἀορίεά Ὁ Βυ. 

Ῥαοοση68 αἰϊγαοίϊνα, ἰο τνῖτ : (παῖ ἴῃς οτὶρίπαὶ Ογεεκ ρῆγαβε νγᾶβ: καὶ Σαοὺλ 

ἥἤγνισεν ἁγνείαν. Βα. τεβίογεβ ἰπ ἢΐ8 ἴεχῖ Ἢ) ὍΠ ΟἸΝΦῚ, οἰτἶπρ Νά, 616, Βαϊ, 

88 6 Ὠΐτ2561{ 88γ5, υϑᾶρε ψγου] ἔανουσ ὙΣ ὙἽΣ ΙΚΨῚ (ος θεῖος ὙΠ) ΟΝ Θ᾽ ὙὉ}) 
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εἴ, 28. 155 15, 1931, --- ὈΝ}] ἰ5 ροϊπιβὰ 85 {Γ ἴτοτῃ ὅν", ἀς ὀεῤλαυεά γυοτλν. Βαϊ 
1818 ἀο68 ποῖ ἄρτεςὲ ψ τ [ἢ σοπίοχὶ, 5οὸ {[πᾶὶ ννῈὲ βῃου]ὰ τεδὰ ὅδ)) ἔτοπι πῦν : 

ἀε εαιϑϑα (ἠδ ῥεοῤίε Το τιρέαν, ᾿ἰκα γι Ὀείονν. ---- ΤΙΝῚ ὍΝ} Ὀϊ. 2156 [τ΄ 118, 
--- ΌΡ)}}] βεπεγα!ν Ὑν ἢ 32, 85 ἰπ 1825 74. 1ς7; ν ἢ 10 19, 133. 1π 6 Ἰαϊῖεν 

ςᾶ586 ἴῃ νεῆρξεδῃοε ἰ8 ἃ βδιἰβίδοϊου ἴα Κεὴ ἡγονε ἴῃς ἐποῖηγ. Οὐ ἴῃς ἴδθηβε οἴ. 
Ὧτ., 7 ρισεσδ, Ὁ. 134. ---3δ. ΤῊε ἰεχὶ 18 σοτγαρῖ, ΡγΟΌΔΌΪΥ Ὀεγοπά ταβιοζαϊίοη. 

--- 3 ἸΝ2 ὙΝΠΤΟ21] ἰ8. ἱπηροββίθ]ε, νυ βεῖ μεσ γα ἀπαοτιβίαπα Ἵν οὗ ἃ “ογέσέ οἵ 

οἔὗ ἃ λορεγεονδ, ἴον ἴῃ 6 βἰπηρ]8 τεᾶβοῃ ἰῃδὲ ΝΠ ἰβ πενοῦ υϑεὰ ἴον ἐδέ δεοῤ΄ε 
οὗ τδε Ἰαπά;" --ο νη Ὁ2.] πιαῪ Ὀε ἃ σοτγυρίίοη οὗ ὈρητῦϑνΥ ΤἘΒουρᾺ ἰὰ ἰβ ἀἰβῆσαϊα 
ἴο 566 ΠΟΥ͂ ἃ βουῖρε σου]ὰ τηαῖκα (ἢΪ8 τιϊβίακε ἤεγε. [{80, [6 νγογάβ ν}}} ὃὈς ἃ 

ἀυρίΐοαϊε οἵ [με Ὁγη Ὁ ἴῃ ἴπ6 ρτεσεάϊπρ νοῖβε; ( καὶ πᾶσα ἡ γῆ ἠρίστα βεεγπη8 

το ἀυρ]ϊςαῖε [86 ΨῃοΪς ργεσεαϊπρ οἶδυβε ἐχοθρὶ {πὸ περδῖϊνε, δπὰ {15 15 γερτε- 
βεηϊεὰ ἴῃ 1. ΤΆε οπὶγ {πϊπρ νυ ΒΙσἢ ἰ8 ἴῃ ρίδοα 85 ἃ βιίαϊἜπιεηῖ ἰΠδὶ αὐ ἐάε ἑακα 

2 γοαμεεα ἀομεν οὐ ἴμαὶ αὐ ἐς ἑαγμαῖ Μοιυεαῖ τυίὰ ἀσμπεγ. Βυϊ ποπε οὗ {δὲ 

εβοτῖβ ἴο ρυΐ 1815 ἱπῖο [ῃ6 ἴεχὶ γε βαι,βϑίδοϊοσυ. ὅγε. Βυ., Ὀτ., ΚΙ, Ἰεανε ουἱ 

τῆς ψδοῖς οἴαυβε, πιδκίπρ [ἢ νεῖββ σοῃβίϑὲ ΟὨΪΥ οὗ ΠΊΦΓ 20 Ὁ} πὴ, σγα 

ἑάεγε τυας λοπεγεονό ον» “ἦε λας οὐ ἰάε βεία. ΤὨΪ5 18 ρεσῆδρβ ἴῃς μεβὲ [Πα σδῃ 
θεὲ ἄοης. --- 36. 50 Ἴ"Π Π)}] πιυϑὲ θὲ ἱπίεπαάςα ἴο πιεαπ σα ἑλενγ τυας α Λοτν 
ο7 ἄομεν ; Ὀαϊ ἢ ἴῃ ἴδε ΟἹΪΥ οἴμεγ ραββᾶρε ἴῃ ψῃΐ ἢ ἰξ οσουτβ ππαϑῃβ ἃ τῦσ7- 

αγερ, 2 8. 124. ὙΒὲ ςβδηρε οἵ ροϊπιϊπρ ἴο 5πι (ΤΉ.) 15. Ὧονν βεπεγαι!ν 
δάοριεά, ἀπά 85 ἰϊ8 ςοπβεαιθποα ἴῃ ἔαγίμετ δτηθπάδϊίοῃ οἵ Φ2Ὑ ἴο γὙ2 5, ἐΐς 

ὁέές, εν ἀθηιγ [Πς οτἱρῖπαὶ οὗ λαλῶν (5. ὙΠαῖ [Π6 ΠΟΠΕΥ ννὰ5 ἀδβογιοα οἵ ᾿ϊ5 

Ῥεεβ πιδάς ἱξΐ εβρεοίδι]ν τεπιριϊηρ ἴο ἴπ6 ἈαΠΡΥΥ Ρεορῖθ. [ζἱ ἰ5 ποῖ γοῖ 6χ- 

ῥἰαἰπεά, ἴο θῈ βυγε, ψὮῪ ἴῃ6 θ6658 βΒῃουϊὰ ἢανε ἀεβεγίεα ἐμεῖγ ροβῖ. Τ᾽ ΦῸ 5. ἴὸ 

Ὀὲ τεδὰ ϑιφὼ ψῖ Οὗ, οἵ, ν. 31 (ΚΙ.). -το ρ2Φ] ρεγῆμαρβ ἴο θὲ οοττγεοϊεὰ ἴο 

τὴν ΓΦ νυ τ (δ. --- 97. Γ΄] ἴδε μογεφρε τερρεΐαίΐς οἵ 2 ἰβ πη. ΤΟΝ ΑΔ. 

ΠΣΝΣΥ Ονγδ; τὰς Ιαἴῖεῖ 15 εν! θην ἴο Ὀὲ ῥτγείεγγεά, οἴ, γὴν ν.39, --- 398. Ὁ» 9} 

οδῃ πιεᾶῃ ΟἿΪγ: “46 ῥεοῤίε τύεγε ἐχλαμοίεα,, ἃ βἰαϊειηοηῖ [μαῖ ἱηιεττυρίβ [ἢ 6 

86η86, ὙΠεῖΠεῦ βυρροβεά ἴο θὲ βροκβῃ ἴο [οπαίμδῃ, οὐ ἂἃπ Ἔχρἰαπμαϊΐοη Ὁ [86 
δυΐποτ. 1 δηγιπίηρ ἰ5 ἴῃ ρίαςε μεζα ἰϊ 15 βοπλεπίηρ σοπιρ]εἰίηρ ἴμ 6 ἱπέοττηδ- 
τίου ρίνοη, Πα Ὁρπ προ, ὅλ δεοῤίε ἐεείϊβεώ ἴο ἴῃ οὐ ψΒθη 540] Ἰαϊὰ ἰδ ἀροῖ 

1δεπι, ρεγῆδρα ὉΥ βαγίπρ σριέη. ΟΥ̓νγε τηΐρηϊ τεδὰ Ὁ92 Ὑ), σκα ἀφ εαἰεα “Δὲ 

2εοῤίε ἐο τυϊένιε55, (αὶ 15, θ4] ἀἰὰ (οἴ. 1 Κ. 242), ψΠδη Βς δὰ ἴῃς οδ)]υτραιίοπ 

ρου ἵμεπι. ϑοιμεϊίηρ ἰΚὸ {Π|8 βεθτηβ ἴὸ μάνα Ῥθθη ἴμε ἰάεα οἵ Ϊοβερῆιβ 

(452. Ν1. ΝΙ. 3), εη ᾿ς 88γ5 ἴπαΐ Τοπδίμαπ ἀ14 ποῖ μεσ πὸ ουγβε μον ἐλέ 

αῤῥνοδαίίονε τὰς περέἑέκας ραῦς ἐ!, ΕΟ τεδὰβ 0}, αῃν δδϑύ  σογγυριίοα οὗ Ὅ», 

ΤΒε ἵνο νψογὰβ ἀγα [ἄσονῃ οὐ, 88 8 πηᾶτρίπαὶ ρἷοββθ τ Πΐςοἢ μᾶ5 ογερὶ ἱπίο ἴῃς 

τεχῖ, Ὀγ ὟΝ 6., 1. Αποῖμεῦ τεδαϊπηρ βυρρεβίεα ὮΥ 7 βαρῆυβ 8 Ὁ7 η, ἀξ δῇ 

97 εαείνσν ΜιὈϊο ἢ που]ὰ θ6 ἐπι γεὶν ἴῃ ῥΪδςα αἱ ἴ[μῈ Ρερὶππὶπρ οἵ ἴῃς πεχὶ βεη- 

ἴεδποθ. (ὅ αἷἶΞο ςοππεοῖίϑ ἰΐ5 καὶ ἔγνω [᾿Ιωναθάν} ψὶῖἢ ἴῃς (ΟἸ]ονίπρ. --- 39. 5» 
ὅπ. 3489 705. 618 "326 14. 1185, ---ἼΝ 7] τεδὰ ὥνὴ ἢ (ΘΟ (ὟΝ ε.).--- 80... »» ηΝ] 
διαρμδῖῖο ἱπιγοάποιίοη ἴο ψμαὶ (Ο]]Ονν 8, πια κί πρὶ ἃ οἰϊπιᾶχ: 41 ἤᾶνα Ὀεθῃ τε- 

Φ Ὅτ, ροίῃηιβ ἴο οης ἰῃβίᾳπος, 2 5. 1523: αὐ ἐάδ ἑαπά τοῖς τυεερίηρ αἱομά. Βαὶ 
{πεῖς αἰ50 ἰϊ ἰ5 ἀου θα! νΒεῖῃογ της ἰεχὶ ἰ5 ϑουῃὰ, 
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{τεβῃεὰ ὈΥ εαἰΐηρ ἃ {{π||6 ποπαγ; ἄἅστο πεμοὰ “μοῦ Ἰ ἴῃ ρεορῖε δὰ δαἴθῃ 
ψουϊα {πεν μανε ὕεεῃ γείγεβμε,᾽ Ηδξ οἤδηρεβ ἴῃς οσοπϑιγαςτίοι, ποννένεγ, ἀηὰ 

ἱποιεδὰ οὗ βαγίῃρ “1Π εν νου πανα Ὀεεη γείγεβῃεα ᾿ βίαϊεβ ἴῃ οοῃβεαυεηςε οἱ 

τῆς. τείγεβσηεηὶ “ἴμετε ψουϊὰ πᾶνε Ὀεξεη ρστεαὶ 5] δι ρῃϊετ." --- ΠΣ 52] ἱπῖτο- 

ἄυςε58 16 ἀροάοβίβ αἴεγ νἢ Βαΐ ἴῃ [}}5 οα86ὲ μὲ πηιβὶ οαιῖξ ἴπ6 μῸ ψ ῃϊς ἢ 

(οἷ]οννβ, ἀπά ἴῃ 118 ννε ἢανα ἴῃς δυϊ μοῦ οἵ δ. ΤῊΣ σἤδηρε ἴο ΝΠ πΆΚα8 δῃ 

αὐ κυνατὰ βεπίεποθ Οὐ ροβϑί νυ ΝῸ γεργεβεηῖβ ἴῃς δβηγπγδαῖῖνε ρατίῖοὶε οὐ ψῃ ἢ 
νε πᾶνε ἴτδςοθβ εἰβενῃεγα. --- 20} τοδὰ “ρθη (δ, ποῖος τΠ6 πὶ ψΒΪΙΟἢ ργεοβάςβ. 

--31. Τῆς Βτϑὶ μαϊῖ οἵ ἴῃς νϑῦϑε ἰ8 αἰβίσυϊς 48 ἰΐ βίδηςβ, ὑθοδυβε 1ἴ 566 Π}8 ἴο 

ΞρΡεΔΚ οἵ ἃ βυσοεβθβ βϑ0 ἢ 88 Ἴνεὴ Τοπαΐμδη ψουὰ ἄρργονθ. Βαΐ 1π6 παγγαῖογ 
ψου]ὰ Βαγάϊγ σοπίγαδάϊοϊ Ὠἰπι5ε! [ 30 ἀΐγθοιγ. ὍΘ ΟὨΪγ τνὰγ οἵ πιτὶπρ ἴΠ6 ννογά5 

ἱπῖο 186 Ἄσοηίϊοχὶ ἰβ ἴο ἴῆγονν ουΐ ΝΥ ὉΝ2 (οΥ᾽ σοτγεοῖ ἴξ ἴο Ὁν5} ἂπὰ πιδῖε ἴπε 

βεπίεῃςε ἃ ρϑτῖ οὗ Τοῃδί 85 βρεεςῃ: σηιωΐ μεν τυοιρία ἄατε τρεἑέίονι ἦς δλϊἐς- 

“ἑπ6ς [ἴο-ἀ4Υγ]} μον ἥΖιελνιατὰ ἰο Αἰγαίομ. ΤῊ ΟὨΪγ δἰϊεγπαῖϊνα βεετηβ ἴο δὲ 

ἴο ἴῆτον οὐ [ῃς ψ Πο]ε εἶδυβε (ΝΥ ε., σε. Ρ. 248). (ὅ τεϊϊενεβ υ5 οἵ (ἢε ἀϊβῃ- 
ΟΥΠῪ 80 (ἂς 85 ἴο οπχῖὶ Αἰὐαΐοπ πὰ ἴο τεδὰ 22:2 ἴογ Φῶς τ. Βυῖΐῖ [πε παγγδαῖου 

ΒαΓαΪΎ βαρροβεβ ἴῃ ψΠο]Ὲ ἀδγ᾽5 Πρῃιηρ ἴο θὲ οοπῆπεα ἴοὸ ΜὶοΒβπιάβῃ. Βα. 

δάορίϑ τἢϊ5, δῃᾷὰ αἷβο δάορίβ ἔγοπι Κ]. πο Ὁ ἰοῦ π)5ν.. Βυΐ ἴῃ [15 σᾶ5ε ἰΐ 
σουϊὰ θὲ Ὀεῖϊῖες ἴο ἴδε ονεῦ ἴῃς ψβοῖς οἵ Κ].᾽5 οοπ)εοΐυγα πη ἢ ΦΌΨ ὉΠῸ. 

Τε ἰῃβεου ιν οὗ ουὖγ οοιϊηρ πιυϑὲ θὲ ορνίουβ, Οη [πε 53ἰῖε οἵ Αἰγαίοῃ, Ἐονὶη- 

80η, 8.2, ΠΠ. Ρ. 145, ΟΑπη ἢ, Οδορ. ΡΡ. 210, 250 ἔ., Β.Β], σέο. Ὁ. 198 ψῆο 
τείειβ ἴο Ουέτίη, γμαδε, 1. 29ο. (. αἷδο Μοογε, γιμαῖσες, ἢ. 5.3 ἔ. --- ὍΣ ὩΣ} 

Ροϊπίεα 85 1 ἔτοπι η"», εἴ. 74. 451, τ[ῃς πιογα ἀβυ8] ογπὶ ἰ8 ἢ», δπὰ ννεὲ βδῃουϊὰ 

ῬΓΟΌΔΟΙΪΥ Ροϊπὶ νη, ΤΠ οἴδυβε γαϑαπηθβ ὑπ παγγαῖϊνα. --- 833, ΦΡῸῚ ΑΓΔ ὉΣ 
Ογ»έ 8 ἀουθῖῖεββ ἴο θὲ ρῥτγείεγγε, ςἴ, 1519, ΚΙ. ἀείεπαάβ π6 ΑἿ, ἀετινίπρ ᾿ξ ἔτοπι 

ΦῸΨ ἃ τᾶτε νεγῦ οὗ υποετίαίῃ τηεαπίηρ; καὶ ἐκλίθη (58 ροϊπίβ ἴο )) νυ ἢϊ ἢ ἰανουγβ 

τις Ονγξ, νι πο ἢ 15 150 ἀἴγεοιν τεπάεγεα Ὀγ 65., ΤῊς νεῖ 5 ρεγῆαρβ ἀεποτηΐπα- 

ἔνε ἔτοπι 9} α ὀΐγαὶ οὔ γεν. 559 Ανο δῦφη Ογξ, ἀραὶῃ ἴο Ὀ6 ργείεγγεα. ---- “ΌΤΙ 
ὩΣἊΝ] οὗ, Πχν ΠΣΟΝ 2 5. 223, ---ΟἽπ τ Ὁ»} ἰδ ργορ δῦ [ῃῈ οτὶρῖπα] ρῆιγαβε, 1,εν. 

1935 ἔχ. 128, απὰ ὉἼητὃν ν.δὲ 15 ἴο μ6 σογγεοῖϊθα δοσογ ηρὶγ. δύστον ργοροβεά 

Ὀγ ΤΉ. 18 ποῖ βυρετίοῦ ᾿ουρἢ ννὲ σδῇ Βαγάϊν σα] ἰξ αη- Ηερταῖς, οἵ. 1,εν. 1}, 
- 88. γτ2}»7 ἴῃς υπάεῆπεα 800]εςῖ 15 ΣΎ 2Ό 7. τττ ΝΠ] οἡ [Πς ροϊπιίηρ (ε58.3 

δι γᾳ . Ὀνὸπ ἰβ φίνεη ὈΥ Οἰπβθυτρ δ8 ἴῃς Ογδ. ---- ὅ5 5 ἴοτ τϊ5 ρεγυῃϊ8] σοη- 

βἰτυςτίοη οἴ, Πᾶν. δγηίαχ, 893, Οἴ Ποῦ χαῖρ] 65 ἅτε 1 2}7- 19 τοῦ 20 --- 5.22} γοι 
ἀραὶ ἐγεαελεγοιεέν ἀοε8 ποῖ 8εεῖη ἴο ὃς ἴῃς νεῖ ςαἸ!εὰ ἔοτ. (΄ ἢπάβ ἴῃς πᾶπιὲ οὗ 
ἃ Ρἷαςς Οἐμαΐμε, οἵ ψἈϊο ἢ νγε πᾶνε πὸ οἴδετ ἴτᾶςε ἴῃ τΠΐ5 τερίοη. Ῥεγπαρβ ὉὐυῈὉ 

νουϊὰ θὲ ἴῃ ρἷαςς. ΚΙ].᾽5 γτεσοπβιίγιςιίοη 15 ἴος ἰπρεπίουβ. ---- Ὁ)» πιυδί 6 σοτ- 

τεοῖεὰ το Ὁ π ΨΠ} Φ (ΤῊ.). --- 34. ΤῊΪΒ5 σοπηπιδηὰ 5 εν θηον ἀἰγεοῖεά ἴο ἴμο5ε 

ἱπηπιε Ἰαιεῖγ ἀρουΐ 1π6 Κίηρ ἀπά βιγεπρίμεπβ [πε οαθε (ου δυυπῦ ἰπ [ῃ6 ῥγεςεά- 
ἱπρνεῖβο. στ ον: ἐνταῦθα (δ᾽; ΚΙ]. ςοπ)]εοΐυγεβ ὥγγν ὅπ ἔοτ ννΠΙΟἢ ππἢ πηδᾶν θα 

βδἰα δῃὰ 1 πᾶνε δαἀορίεὰ ἰϊ. --- Π12] σἂπ ματα Ϊγ Ὀὲ τηβο» “ἠ ἐς σέοντε, τλοτε ργοθᾶ- 

ΒΥ ἐμ ἐλῖς ῥίαεε. τ᾿ ὈΓ2Ν.] 56 πη νυδηϊηρ ἴῃ (δ ἀπὰ ἰ5 ἰη ἰδοὶ βαρετῆμοιυθ. --- 
ΥῸ2 ὙΦ Φ'Ν] νε που] Ἔχρεςῖ ἴῃς βῆεερ ἴο θὲ δά δὴ δβ αὔονε; τεδὰ “Ὧν τὴν 

ΥὙ02 ψ ἢ ὁ (ΤΆ. 8].). τ αν. Ἰαςκίῃρ ἴῃ 58, ᾿πβεγῖε γ 65» αἱ τῇς επά οἵ 
ἴὰς γυεῖβε. ΚΙ. (οἹ]ονεά Ὁ Βι. οοτγεοῖβ ἴο πυπύρ, νυ μι ἢ. ἰ8, ἴῃ ἔδοῖ, ναὶ ψγῈ 
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πεεᾶ, ϑοπὶς τεδάεγ ζεαίουβ (ογ ἴθ [νν ομδηρεά ἰξ αϑ5 ἴῃ 38), Ὑ ΠΠ16 δποῖμοσ 
εἴ ἴὲ ουΐ δῷ ἴῃ (ὅ. ---8ὅ6. ΤῊΣ Ἀρργορτγίδίθμεβ8 οἵ 1Π]5 δα αἰτίη ἴὸ [Π6 πατγαῖῖνα 

δ ἀρραγεηΐ οπὶν ἰ νὰ ἰἀεπεν {μὲ αἰΐαγ πεγὲ βρόκοη οὗ ψῃ τς ρτεαὶ βῖοπα 

δἰγεαάν τηεπιϊομεά. Ηδά (με δυΐπος πιοδηΐ ἴο τπᾶῖκο ἰξ βοτηθι πίῃς δα πο πδὶ 

Β86 ψουϊὰ πᾶνε βαϊὰ ὅδ] Ὁ} δλεγε δ αἰΐας (45 15 δεῖμα! τεμαεγεὰ Ὦγ 42). 

Τῆς Ὀυ]αΐηρ οἵ αἰΐαγβ ἰβ ἃ πιατκ οἵ ῥεῖν ἴπ [με ραϊγδγοῃ5, Οθη. 8320 121 1.318 
263 (411 [) ἀπά 3:7 (Ε). Νῆε πᾶνε τὸ σγεϑβοῃ ἴο ἱπίεγργεϊ οἴμεγννίβα ἰπ [με 
οᾶ86 οἵ ὅ4ι}, Τῆε βυρροδίτίοη [μὲ [πε αἰΐϊαγ ννὰβ ὑ0}} ἃΒ ἃ τηοῃυπηεηΐ --- ΠΟῚ 

ουἱα5 σαυ88, ΠΟΠΟΥΪΒβ ΕΥρῸ ---- ἰ8. Ἐχου54 0]6 ἴῃ 50 ἢ πὶ.» ας ΠαταΪγ 50 ἰπ Κεὶὶ. --- 

ἸΓΝῚ πιυβὲ θὲ οἰγοιπιδίαηιαὶ : τοίμά ἐῤ ἀφ ὀεραν “ἦε ὀμτ αίην οὐ αἰίαν, --- ΓῺ 

Π2]Ὸ0] ἴπε ρὶυταὶ οἵ [6 πουῃ ἰβ ποῖ γεαχυίγει, οἵ, ἐπ. τοῦ: ἀφ τας ἠλε 3 γε 

40 ὄεεονιθ ἃ ἐγγαρ, ἀνὰ Ῥγο αν θη. 92): λίραλ τᾶς τὴς γε ἀμῤαπάρεαν. 

896-46. ΤῊ ἈῬΘΙΔΙΓΥ οὗ [6 ὈγΟΚθα ἴδθοο. ---- ϑ8] Ῥσοροβεβ ἴο 
ταπανν ἴῃς αἰδοῖ οἡ ἴῃς ΡΒ βιηθβ, θυϊ δὲ [ῃ6 ῥτίβδι'β βιιρρϑδιίομ. 

ἤγϑί 566 Κ5 σοιηβεὶ οὗ γαθνεῆ. Τῆς οὔδοῖα 15 βιἰδηῖ ; ψῃδγειροη 

840] σοποϊάθ5 ἴπδἰ [ῃ6 νον Ἰαϊἃ ἁροη [6 ρθορὶς 5 Ὀθθη Ὀγοκβῃ, 

δΔηἀ ἢε ἴάΚε5 τηθᾶβιγαβ ἴο αἀἰβοονεῦ (ἢ 6 φρο  γ ρᾶγίγ. ΤὨΣ βαςτεά 

Ἰοῖ 18 οαϑί ἔσθ Ὀεῦνεθη 548] τ ἢΪ5 ἤουδα οὔ ομδ 5146, ἀπά τῃ6 

Ῥδορία οἡ ἴδε οἴμεγ; ἴδῃ ὑὈδύνεεη 54.] δηά 15 5δοη. οηδίῃδῃ 

ἰ5 ἀἰδεονεγεά ἴο Ὀ6 ἴῃς ρα! ροίβοη, δηά 15 ςοηειηηδα ἴο ἄδδιῃ 

ὉΥ͂ 54]. Βαῖ (6 ΡΕΟρΙβ, γτεοοσηϊζίηρ (ματ τ[ῃε νἱοἴουν οὗ ἴπε ἀδγῪ 

ἰ5. οὐίηρ ἴο Τοπαίπδη, γενοὶς ἀραϊηβί ἴῃ 6 ἀδοϊδβίοη δηα γαηβοι ἢΪΠ,. 
ΤΗΪβ οἰοβεβ ἴῃ6 ἱποϊάβηϊ. 

Τῆς βθοϊίοῃ 18 ἴῃ6 ὨδοδβθασΥ σοποϊυβίοη οὐ νῇδΐ ργεοθάεβ. 

ἼΠοτα [6 νον ἴἂ5 Ὀδδη τερίβίογαα δηα 115. νἱοἰαιίοη τεσογάδα, 

]οπαΐμδῃ σοηίεβϑβεβ ἢἰ5 στ ἴῃ [ῃ6 ἰογπὶ5 αἰγεαάν ὑϑεὰ ἴῃ ἀδϑοτὶὺ- 
ἰηρ 5. αην]τηρ ἴγεϑραθθ. [ἢ (βοΐ, της οὐ] ηδιίοη οὗὨ [ἢ βἴογυ 

5. ἰουπά ἴῃ 8.1} 5 Βγείι5- Κα βθηΐθησα οὗ ἢἰβ ον βοὴ, δηὰ ἰῃ 

7οπαίῃδη᾽ 5. Ποῦ] 6 ν]]Π] ηρη 655 ἴο ἀἴῈ. Πα οἱάδσ σοπχπιεηίδϊοσβ ψε α 

τηυοἢ αχεγοϊβε ὈΥ ἴπ6 αιιεβδίίοη νμεῖΠ6γ Π μα ῃδῃ ν᾽ 8 γερὰ] γ υοιηά 

ὉΥ δῇ δα]υγαϊίοη οὗ νη ἢ ἢ ννὰβ ἰσποταηῖ. [Ι͂ἢ ἴῃ6 β5εηβε οἵ ἴῃ6 
ΒΙΡΙΙΟΔ] υυτθσ, Π6 ννὰ5 580 Ὀουμά. Νοῖ σδῇ ΜῈ βου ουϑὶν αυθϑιοῃ 

τῃαῖ, ἴο τῃ6 ΒΕ] 104] νυτίϊοσ, της τϑάβοὴ ἴοσ Ὑδῆννθ ἢ 5. σείιβαὶ ἴο 

ΔΏΒΜΕΙ 54] ννὰ5 5 ΔΏροΥ αἵ Τοπαίῃδη᾽ 5 ΓΔΉΒρΤΕ 5510 ---- [που ρἢ 

ἴπ6 σοπηηγχεηίδίουθ ἕνα ἱπρδπί ιν ἀνοϊ θα τΐθ σοῃο]υβίοη, δηὰ 

δάνθα ττἰϑα ἴο 5} {{| [16 ρα] ἔσγοτη Τοπαίῃδη ἰὸ 541]. 

806-40. Πουρί5 πᾶνε "εεπ ἐχργεββεὰ ἃ5 ἴο {Π6 βεοϊΐοῃ "εὶῃρ ἃ ρατί οἵ τῃ8 

οτὴρίπαὶ πατγαῖϊνα, ἀπὰ ἰΐ 5 ἴσας [Πα ν. 35 γεδ 5 1|κὸ ἴῃ σοπο]υβίοπ οὗ ἃ σμβαρίεῦ 

ἴῃ [8 ἰδίοτγ. Βιυΐ ἴπ6 ἀοοουηῖὶ οὗ ἴπε νὸν οἵ ὅδ] δπὰ οἵ [υῃδι Πδη᾽» ἴγαηφ' 
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Βτεδδίοῃ ἷβ ποῖ οοπιρίεῖε ψἱτπουϊ [πε ρτεβεηΐῖ βεαυεὶ, [1 πεσεββαυυ ἴο Ἄοἤοοβε, 
τ νου] θὲ Ὀείίογ ἴο βιτίκε ουἱ νι δ τῇδ ἴὸ ἀΐβρεπβε νυ 85:16, γγε,., ψ πο 

ΒΟ 45 (5 ἴο "ὲ ἑοτεῖρῃ ἴο [π ρεπυΐπε οοπίοχὶ (ον. μ. 248), ἰ5 »γ»6}} ἀπβυνεγεά 

Ὁγ Βι. (λ.5. Ρ. 206). 

860. 840] πιᾶκθϑ ἃ ὑρσγοροβι(ἴοῃ : Ζ67 μς ρὺ ἀρτυν αὐίεν “2ὴ6 ἐλ :- 
ἥπες ἐγ πίρλί σηπα τρεε ἠλέει] τοαάϊηρ ϑ ἢ Βα. ; [ῃ6 τεσεϊνϑά τοχῖ, 

κέ με ῥέμηγ ἀπιοηρ ἐλόπι, 5. θα. ὙὍῊΘ Ρθορ]α ἄρτθο, Ὀυϊ [ῃ6 

ῬγΓοϑὶ δάνίβε5 σοηϑυϊαιίοη οὗὁἨ ἴΠ6 οτϑοὶς : ἐξέ με ἄγαιν πεαγ ἀϊλεν 

“Ὁ σου] Ἐχ. τ65 Ζερῃ. 45. Τῆς ἰηϊἰδτῖνα οὗ (6 ρηδϑί πᾶν Ὁ 

δοοοπηϊοα ἴοσ ὈΥ Πἰ5 Κπον]εάρε οὗ [ῃ6 ἰταῃορτγαδϑίοη, Τῆς δπηθῃ- 

ἀαϊίοη οἵ ἴμε ἰεχὶ ἴο πιᾶκα 84] ἴῃ6 βιρ)]θοὶ ἰ5 ἀυ  γασυ, [που ἢ 
7οβορμυϑ ρίνεβ ἴῃς ἰηϊἰδίϊνα ἴο ἴῃς Κίηρ. --- 37. 540] σεζς οΓ Οσοά 

ἰῃ [6 Οἰιθ[ΟΠΊΔΙΥ ἰοτπὶ --- ΠΕΓΘ ἃ ἀουδὶα αιδϑιίοη, Ὀὰϊ οὐ [δῖ 

Δ πη115 ΟἿ]Υ ἴπ6 ΔΗΒΕΙ γέ5 ΟΥ πο, οἴ. 305, Ετοιὶ ἴῃ ἰογη οὗ (Π6 

πυεβίοη ἰξ 15 Ῥγορδοϊε τμαῖ (Π6 οτδο]α ἀηβυνεγθα ὉΥ ἴῃ 6 βδοσγεά ἰοῖ, 

---Βνὲ ἐς ϊά ποέ αηιστυεν ἀϊηε λα (4) ον ἴμε ῥγίδϑδῖ ἀϊδοονεσεὰ 

Υδῆνν 5 Γαία88] ἴο δῆϑινεσ, γα τὲ ηῃοῖΐ το]ά. --- 38. ὅδ], νυ τἢ ἢΪ5 

υ801}8] ργοπιρίποβ85, ἴα Κα 5 ᾿τηπηθ ἰδία βίερ5 ἴὸ ἀϊβοονεσ ἴῃ 6 οσοαβίοῃ 

οὗ τῃ6 ἀϊνίπε ψγαίῃ. ΗὌδ ἰβϑιιεβ ἴῃε ογάδεγ: Οὐρῆς ἀΐδιον, αἤ ἐλε 

εογπογείονιός οὐ 1ὼ6 δεοῤί,] ἴῃς οὨ εῖ πε γα Ἵα]εά Ὀγ [ἢ ϊ8 δια 
74. 205 15. τοῖς --- πα ἄποτν απ σε τυλεγεῖπ ἧς ἑἠὴς οἷπ το- α}] οΥ 
ΠΊΟΓΕ ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ “π τύλονι 16 1018 δῖη. ΑὈβίγαο γ σοηδίἀογαά, τῃ8 

ααϊὶ πυχϊ Ὅς ἴῃ ἃ [Ὠϊηρ ἃ5 Μγ06}} 25 ἴῇ ἃ ρϑίβοῃ, διιῖ 85 841} 8 

τηθᾶϑιιγοϑ ἰοὸκ ἰονναγάβ τ[ἢ6 ἀἰδβοονοτῖγ οὗ ἃ Ρδῖβοῃ, ἰὶ 18 πβαΐϊαγαὶ {παῖ 

6 βῃου!ἃ Ἔχργεββ Ἀἰπιβε! δοςογάϊηρίγ. ---- 390. 541] βο] σηη]ν ρτο- 
τα5ῖ5 ἴῃδι ἴῃ6 οἤἴξηάεγ 51.411} ποῖ Ὅς βρατθά : δὲν 26 ἐε ο΄ γαλευελ 

«ὐὐο ἡεἶϊνεγς 7εγαεί  τῃαϊ 15, Μῇο 15 ἨΔ ὈΙ τ 4 ΠῪ [5γ8 618 ἀ 6] ΝΘ σῸσ ; 

ἠἀομρὴ ἐΐ ἐξέ 7 ογ "οπαίλαπ μὶν “ον, ἀφ σλαϊ δε ῥμὲ το ἀἐξαλ] τὰς 

οοπ͵δείαγαὶ τεδάϊηρ τεργεϑεηιεά ἤθγα Μ}}} δὲ ἀείεπάδα ἴῃ τῆς οττ- 

οΔ] ποῖθ. Τῆς 5εηος οὗ ἴῃ6 ρεορὶβε ὁῆονν δὶ ἴεν ἀρρτεοίδῖς 

1π6 ταν οὗὨἨ [ῃ6 5ἰϊυδίίοῃ. --- 40. Αττγαηρεπηθηΐθ ἀγα της ἴοσ 

οαϑίίηρ τΠε Ἰοὶ ὑγ ἴῃς αἰνίβίοη οἵ 4}} ργθβεηῖ Ἰηΐο ἴνγο ραγῖίεβ. ΟἹ 

ΟἿ 5.46 ᾶζα [6 ῬΘΟρΪε δἱ ἰάγρε, ου ἴῃ οἴῇϑγ 541] δηᾶ [οπαίῃδῃ, 

ἴμεν Ὀεὶπρ ἴῃ 6 ΟἿΪΥ πΘΠΊεῖ5 οὗ {Π6 τογαὶ ἔδυ ν Ῥνῆο ἅτε Ῥγεϑθηῖ. 

ΤὨδ αὐγδηρεπηεηΐῖ, ρὑσοροβεα ὉΥ 540}, ἰδ σοηβθηϊθα ἴο Ὁγ ἴΠ6 Ῥϑορῖβ. 

-- 41. Ὑῆε 5δογεὰ Ἰοὶ ἰ8 οαϑδί ἰπ δοσογάδηοθα ψ ἢ 881}}}5 ρσαυ θοῦ Ρτ6- 

βοινοα [ῸΥ α ἴῃ (ὅ : 4πωώ δακν ταἰά: γΥαλτυεά, σοι οΥ ἤεγαεί, τυὰν 
λα όσοι. πο αμοιυεγεα 11} σεγυακέ ἐς ἠαγ2 47. τἀσς ρωΐ ἐξ 15 
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6 ΟΥ̓ Τη 7οπαίλαη νὴν σον, γαλευεή, σοί οΥ ἤεγαεῖ, ρίνο ζυγίσε; διε 

{7 ἐπ ἕάοι σαγὶ 71 ἐπὶ} εοῤίο Πογασί, γίυε ΖἈ πριν. Τῆς 

ΔΙρυΘηἴβ ἴογ δήοριίηρ [ἢ͵5 τἰαχῖ ἀγὸ : (1) [6 Παρ Δ ΌΠΠ γ οὗὨ 115 

Ὀεΐηρ ἰηνοηϊθα Ὀγ ἃ ἰαῖθ δυΐῃοσ ; (2) ἴῃ ἀϊβησυ! Υ οἵ τηακίης 

56η86 οἵ ἴδε τϑοεϊνεά (εχ ; (3) ἴῃ 6 1οϑ5 ὉΥ Ποῃγεοιοϊευῖοη 15 ΝΟΓΥ 

Ρτοῦδοῖὶς ; (4) ἴα ψογὰ ὩΣ δἴοπε νουἹά ηοϊ βιισρεϑὶ {πῈῸὶ ἰηβετ- 

τίοη ; (5) ΟΥΪγ ὈΥ͂ βυρροδίηρ 5οιηδιίηρ οὗ [15 Κη ἴο ᾶνα ὈΘῈῃ 

οτρί παν ἴῃ {πς τεχῖ, δῇ ψγὲ δοσουηῖΐ ἴοσ ἴῃ βἰδίειηθηῖ παῖ 840] 

δηἀ Τομαίμαη τὐεγε ἑαζεη. Τί, ἃ5 [656 σοῃβι ἀθσαίοηθ τᾶ κε ἐχ- 

{του εἰν ρσοῦδοϊε, [15 15 ἃ ρατγὶ οἵ [με οτίρίηαὶ ἰεχὶ οἵ ϑαπιεὶ, ἰῖ 

15. οης οἵ ἴῃ6 τηοβὶ ἱπιροτίδηϊ σοηϊτ Ὀυϊοη5 οὐ (5 ἴο ἴῃς γεϑιοσγδαίίου 

οὗ τπᾶῖ ἰοχὶ, ἀῃά ἴο οὔὖγ Κηονϊεάρε οἵ Ηδῦτγενν δηιταυϊγ. ΤῊΘ 

ὕληι δηὰ Τμυπηηληλ νεῦα Κηονγη ὈΥ ΠΑπΊ6 ἴο ἴῃ ροϑβῖ- εχῖϊς 
νυτϊζεγβ, Ὀὰϊ τῆς τηοῖῃοά οὗ {πεῖγ ᾿8ὲ δά Ὀδθη ἰοτροϊίίεση. Τῆα 

ΟὨΪΥ ΘΑΙΪΥ ΓΕΙΕΓΘΏΠ65 ἅτ τ 5. 286 ψῇσγε {011} 15 τηθητοπθα 85 ΟἹ 6 

τηοιῃοά οἵ τενεϊατίοη, ἀπά Πι. 335 νῃετε ὕπιῃ δηὰ ὙΠαμΠλ πὶ ἀγα 

διιγ θυϊεά το τ[ῃ6 {ρὲ οἵ 1νὶ. ΤὭδ ργέβθηῖ ταχὶ ἀδβοσίθ5 ΤΠ 6 πὶ 

τῆοτα Ἔχδοίὶγ ἴῃΔῃ δὴν οὗ ἴῃ656. {0τ|π δηα ΤὨιηληλ πὶ νΈγῈ το 

ΟὈ]εοῖ5 υϑεα ἰη τῃ6 Ἰοὶ ---- ΡΕΓΠΔΡ5 βἴοῃβϑ οἵ ἀϊεγεηϊ σΟ]ΟΥ 5 ---- Οἢ 6 

οἵ ψῃ ϊο ἢ ρᾶνα [ῃ6 Αῇγπγαίίνα, (Π6 οἴασ ρανα (ἢ6 πδραϊϊνα ΔΏΒΨΕΙ 

ἴο ἃ αυεδίίοη ρὰυΐϊ ἰῃ ἴῃς ἔοτπῃ αἰγεδάγν ἱπαάϊοαϊεά. [Ἷἢ (ἢ]5 οᾶϑ6: 

͵ϑαιν ἀπά οναίλαη τυεγό ἑαζεη ἀπά {λ6 ῥεοῤίε ἐτεαῤεά. --- 42. ΤῊΣ 

ἰεχὶ βεθπ8 ἰὼ ἤᾶνα βυβεγεά ἤθγα αἰβο: “πα δαμ σαί: Οαεὲ 
δείυεόη γιό σϑπαὶ 7οηαίϊαη μῖν σσπ, από 7ομπαίλαη τὐας ἐαβερ} τῇ 6 

ΔὈΌΓαρτη 655 οὗ ἴῃ βἰαϊειηθηῖ 15 ΠΟΠΙΓΑΓΥ ἰο ἀηαίοργ. (ὗ δραΐη σοπλεβ 

ἴο οὐ ΠΕΙΡ δηά τηδὺ ρ]θδά {π6 ργεβυπιρίίοη ἴπαΐ τηΠ6 βᾶπηθ σαῦθ6 

ΜΠ ]Οἢ πα Π]διεα τς ρτεσθάϊηρ νεῦβα αβεοιεα τῃϊ5 αἰθο. [ἰ τεδάβ: 

“45"ώ ϑωμ ταἱά: (ας ὀεδυέεη νι απα "οηαίλδαπ  Ἡσλονι γαλτυε 

“λα ἑαῖε «λαϊ ας. Απά ἐπε ῥεοῤίε ταϊα ἰο ϑαμέ: 2 σλαδ πο δέ 

“ο’ 4δμὶ δαμέ ῥγευαία οὐεῦ τἠ6 ῥεοῤίε, για “ὴδν εαφί “46 ἐρέ 

ὀεμυσφη ἀϊνι ἀραὶ 7οηαήλανι ἀΐς σον, ἀραὶ 7οπαίλαπ τας ἑαζομ τῇς 

δήάἀεά ἐξαίυτε οἵ ἴῃς ῥσγοίδβδι οὐ [6 Ῥθορ]β ἰ5 ἴοο οτὶρίπαὶ ἴο Ὁ6 ἃ 

Οτεεκ ἐχρδηβίοη οἵ (με τοχί. --- 48. Π᾽οπαίῃδῃ σοηΐεββεϑ ἴῃ σεβροῆβα 

ἴο ἢἰ8. δ Ποτ᾽5 φιιεβίίοῃ : 7 οἷα ἐπαξε ας ἃ ὀϊ οΓ ἀσπδν τού τὰ τὴ 

ἐπα οἵ 41η6 εἰ τυλίελ 7 εαγγίε, “εγὲ 7 ανι, 7. νι γεαεν 10 {6} 

της ἰαϑῖ ψογάβ ἀγα ποῖ ἃ σοπῃρ]αἰηὶ αἵ ἢἷ5 ἔαιθ, θυ ἜΧργθ55 ἃ ἤθσοὶς 

ΜΠΠΠρΉΕ55 ἴο πλθεῖ ἰϊ. 80. Τοβερῇυβ σογγεοῖνγ ὑπάοιβίδηἀβ ἰἴ : 

“ 7οπδίῃδῃ νγὰ5 ποῖ αἰβιπαγβα δἱ [5 (ἢγϑαΐϊ οἵ ἀθαίῃ, υυἱϊ δι θπλῖ- 
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Τρ ΠΟΌΪΥ ἀπά τδρηδηϊτηουβὶγ, με 5 : 1 ἀο ποῖ 45Κ γοῦ ἴὼ ϑρᾶσε 

τὴα, Εαδΐδεγ; ἀβθδίῃ ἰβ 41} [ῃ6 βυγεεῖεσ ἴο πι6, σοτηΐηρ' ἰῃ οοπμηῃοχίοῃ 

ἢ γοῦτ Ρἱεῖγ δηὰ δῇοσ ἃ ὈΠΙ]ἰδηὶ νἱοϊοτγ." 5 Τοηδίῃδη᾽ 5 βρίγιΐ 

15 σου ράγδ Ὁ ]8 ἴο ἴῃμαῖ ἀἰϑρΙαγεά Ὀγ 7 ρῃ1Π8} 5 ἀδυρῃίετ, 1. 1 τϑ, --- 
44. 840] ργοπουηςεβ ἴδε βεηΐδηςθ, οοπῆγπιηρ ἴζ ΌΥ 4ῃ οδίῇῃ : ,κδ0 “ 

σοί το »ιὲ απή “0 ἀραίη --- ἄοι «ἀσί ΐς, ηαίλαηπ 7] τὰς ἱπιργθοα- 

Ἰοη 85 ἰῃ 4}΄.--- 45. ἼΠΘ ρβορὶε ἱπιεγίεγε πα ἀθινοσ Τοηδίμδῃ : 
δσα ηπαίλαη ας τοῖο ἦσς τογοωμρὴΐ ζλϊΐς ργεαί ἀεἠυεγαρεε 707 
1 γαεί7 7Πομαιῃδη᾽5 Ὀο]ὰ δἰϊαοκ ἀροὴ [ῃ6 Ἔῆθτηυ 5 ἴῃ6 Ὀερίπηΐηρ 
οἵ 16 νἱοἴοτγ, πὰ νὶτμουζ ἃ ([ῃ6 νἱοίοτΥ νου ποῖ μάνα Ὀδεη οὔ- 
ἰαϊηθά. 25» μῶε ἤγε οὐ γὙαλευεά, ζάεγε σλαΐ ποί αὶ ἃ λαϊγ 97 λὲς 

λεαά τ Κ'. τ', οἵ. 2 5. 14}. -- 2» ἀξ λας τυγομσὴΐ το ὐ σοά ] ἴῃς 
56η86 8, ΔρΡραγεηῖγ, ἴπαι {{ οα νγᾶ5 50 νγ6}} ρ]εαβεά ψπ ἢ Ποπδίῃδη 
85 ἴο ρῖνε Ὠίτῃ [ἢ 6 νἱοἴοτγ, [6 σδπηοῖ ηον γεαυΐγε ἢϊ5 ἀθδαίῃ. Α5 τ} }5 

15 ἃ ποϑ σέφιε πα, ῬΟΒΒῚ ΟΪΥ ἴῃ 6 ἴαχὶ ἢδ5 Ὀδεὴ οὈβουγεα. --- Ζᾷς 2εοράς 
γαπμροηιδα 7οπαίλαη} ὉΥ 5 5ε τ ηρ; οης οὗ {μετηβεῖνεϑ ---- 580 Εν. 
δῃά 6. βῃρροβε. ὨὈγτίνεσ ροϊῃϊβ ουξ [πὶ τϑηβοπὶ ὈΥ 8Δῃ δηῃϊπ,α) 

ΒΘ ὈταϊΘ τνὰ5 4] ουνθα Ὁ σοπηραγαιίνεὶ Υ ΕΑ }Ὺ ἰαννβ, Εχ. 1.3}5}5 24 Ὁ 

80 ἴῃδι ψε σδηποῖ Ὀὲ ΔΟβο]αίεῖὶν σατίδίη. --- 46. ΟΥ̓ ἔατῖμογ ρυγβαε 

θεῖε σουϊὰ θ6 πο ἴουρῃϊ, Ηξεπος ϑακ τὐερΐ μΡ γγονι ῥμγεμίηρ 
“ἐς ῥμδηπες, απα τὰς μέρ ηηπός τύέπὶ το Τ2ἀεἰνγ οτυπ ἐομη}} ἴῃ 6 
πδιγαῖϊνε γοᾶσῇδβ ἃ ρᾶι56 ψ ἢ [ἢ 5 νϑῦβα, Ὀυϊ τ[ῃ6 58π|6 ἀοουτηθδηΐ 

15 οοπιίηπεά ἴῃ ν.ἶ3, 

86. 7122] ου τὰς ἔοττη, Οε8.33 ὃ 67 αἰά; ϑῖαάε, Ογανι. ὃ 137 α, 584 ς. ΤῊΪ5 
νεῦῦ, ποψενοσ, ἰβ ποῖ ἴΠ6 ὁπθ νγ Ἴχρεοῖ ἤεγε, 885 58} εν ἀθ ΠΕ Τη Δἢ5 ΤηΟΓα 

ἴδδη ῥ᾽ υπάετίηρ, ἔογ ἢ6 ἀο65 ποῖ ψϑηὶ ἴο ἦεαψέ σε γεριαϊ πἴησ. ΑΒ ὁ τοηάειϑ 
πε βᾶτης νγογὰ νὰ ᾶγε [ἤτονγῃ ἀροὴ σοη)εδοΐατε; δηὰ οἵ [ῃε νατγίουϑ ςοη͵δοΐυγεβ 

{πε 5βἰπιρὶεβὶ ἰ 522} (Βι.), οἷ. 1111 [05. 1.115.-τττ ἼΝΦ)] ρΡοϊηιεά 88 ἃ Ἰι8βῖνε (8 

τᾶτε ἰπβίδηςθ), Ὠτγ., 7εμδέςδ, ὃ σο, ΟΡ8.; (ε8.25 8 48 σ, ποῖε 2, 109 4, εἴ. 

2 8. 1713, Τῇε 8ρᾶςε δἴϊεον ὅΦ», γεηδυκεα ἴῃ ἴῃς Μαββογεῖίς ποῖς, ἰδ ργορϑὈΥ 
ἃ ἴτᾶος οὗ ἃ αἰβεγεηΐ υαγβα αἰν βίοῃ. ---" 2} 12 ἼΟΝ)] Βα. ῥγόροβεβ ἴο τεβίογε 

ὝΡΝΠ ΓΝ Ὁ5Π ΠΣ ΡΟ 1500 ἼΒΝΥ (πιακίηρ 564] τῃς 5 Ὀ)6οῖ), σοπβιτιοιεα αἴτεῦ 

τ86 ΔηΔΙΟΡΥ οἵ ἴδε τεβίογεά ν..8, Βυὶ (ὅ ἀρστεεβ ψἱἢ 38, ἀπὰ {πε βεηῆβε 15 ροοά, 
ΙΖ δῶν οἤδπρε ἰ5 ποαεάεα, {με οἴδυβε πιῖρηϊ ὈῈ 5ἰτίοκεη ουἵ, ἢ Ὁ. Αγραϊηβι 
118 οτὶ ψί πα! ν πᾶν Ὀς υτρεὰ 2 (ἰπβίεδα οὗ Φ᾽}), υβεὰ εἰβεννῆετε ἴῃ {Πὶ8. παῖγα- 

Εἶνε). --- 8387. γ}}] 6" δα ἀβ κύριος. --- 88. νγ0}] [ες ἔογπη ὁσουτθ ἴἤτες {ἰπιε8; 

τεςεββίοῃ οὗ [πε δοοεηῖ οἡ δοοουπὶ οὗ ἴῃς (οἸἸονηρ πποῃ 5. } 40} ]ς ( οἵ. (σε8.35 

66 ε). (ὦ 5Ξεεἴηβ ἴο ᾶνε γεδὰ 12). ---- Π)5] φυλάς (51. --- ΠῸ2] ΡτΟ ΘΟ ἴο θὲ 

ὁ 7οβερῆ., Απηῆφ. ΝΊ. ΝΊ. 5. 
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εππεηδά ἴο "82 νη Οὅ, ΤῊ., ΝΥ ε., Βα., ΚΙ., τ,, ΚΙ. --- 89. πηῦν Ἢ] ἴῃς ἀϊ5- 

Ὡποκίοη πιδάς Ὀγ {πε ρυποϊυδίοτβ μεΐννεθῃ ἢ δηά ἽΠ ἴῃ δυο ἢ ΘΧΡΓΕΒΒίΟἢΒ 5 ἀγίϊ- 

Βεῖαὶ, αηὰ ἰηϊεπάεαά ἴο ἀΐδβραϊδε ἴῃς ἕαςϊ {παὶ πιεῃ βϑύγογε ὈΥ ἴπε 1πΠ{εὸὶ οὗ δε, 

εἴ, 2οδ, 2 5. 152], ψῇεγε ἴΠ6 ἴἵνο ἔογιὴ5 γε [ουπὰ 5᾽4ε. ὈΥ 5146. ---- 2 Φ.} 15. σοῃ- 
{εββεαϊν ἃ αἀἰβῆσυϊ: ἔογπι. [1 οσσυτα Ὀι. 291}, ψογα ἴπῸ ΔΠΔΙΟΡῪ οὗὨ Ἀ)}Ὲὴ) ἰῃ {πε 

ϑεσοπα μα] οἵ ἴπ6 νεῦβα βυρρεβὶβ {παὶ ννὲ 5πουϊὰ ροῖπι 3)Φ), αἷδο 1 5. 2338 

δι. 38. Τπ ἴΠ6 ῥγεβεπῖ ραβϑβᾶρε ΤῊ. Ῥγόροβεβ ἴο γεδὰ ἥ)Φν", οὐ {πε στουπὰ 
ἴπαῖ [πε δπιεοεάεηϊς 8 γνόπ, δηὰ [Π}8 866 πὶ8 σοπῇτγμπηθ ὮΥ ἀποκριθῇ 65, νν»ϊς ἢ 

ψου]ὰ τεργεϑεηΐ 2»", Βαΐ [Π6 Δηα]οργ οἵ {πε (Ο]] ον ηρ νεῖβε8 βυρροβίδ ἴμαΐ ἴῃς 
οτἰρίπδὶ ννᾶθ ἘΝ 12 Φν, ἃ σοπιρμαϊίου {παΐ πρὶ ρῖνε τίβε ἴο 38 ἴΓ οὔς οἵ ἵννο 

Ἰειίετβ θεοᾶπια Περῖῦ]6. ΤῊ5 ἰβ ἴπῈ σοπ)εοΐατε οἵ ΚΙ., δῃὰ 3 18 χαϊϊε ἰπ ρἷδος 

5 ἴῃς ὀείά εεφορΐαε. --τ 40. Δ2}"} εἰς δουλείαν ἐδ ἰ5 Δη οὈνίουϑβ εττοτ, δυΐ 5ῆιονδ 

ἃ Ἠεῦτενν οτὶ ρίπαὶ. --- 41. ὉΝ] ἱβ δπ διγοηθουβ ἰπβευίίοη, πγπν Ὀεΐηρ ρατὶ οἵ ἴπς 
νοσαῖἶνα. -- Ὁ ὍΓΙ 53] 4}} αἰϊεπιρῖβ ἴο τπᾶκα βεῆβε οἵ {πε ννογὰβ 88 {ΠῈῪ βίαπα 

τε ναὶῃ: Οἷύὲ α ῥεγγεεί (ἰο) ννουὰ θὲ ἱπιρετιίπεπι; φάσιν ἐἀε γίρλά! ἀοε5 νἱο- 

Ιεποε ἴο ἴμε ψογάβ. Τῆς ἴεχὶ οὗ (6, ρρδγεπίὶν Ὀεβὶ ργεβεγνεὰ Ὀγ (5, τείγδῃβ- 
Ἰαϊεὰ ἱπῖο Ηεῦγεν ρίνεβ: ἸΝ 3 ὉΝ ὈΛΠ ὙΏΡΩΝ ΓῺ Νὸ πῸῦ ὉΝΎΦΥ ΠΝ Πγδν 

ὈΏΓ Ἴ2Δ ΠΡ Ὁᾧ2. ἼΌΝΟ ΤΠ ὉΝῚ ὈΝῸΝ Π2Π ὈΝΦΟ ΔΌΝ ΠΣ ΠΡ Ὁ2 12. ΤῊΘ 
οπὶν ἀϊβῆσυγ ἢ (ἰδ ἰ5, [πὲ {πε ἐγα οὗ ἃ 5οτγῖε ννουϊὰ ποῖ θὲ 80 ᾿ἰκεὶγ ἴο 

τηϊβίακα {Π6 βϑεσοπά 2 ἔοσ ἴπ6 ἢγβῖ, 45 ἱξ τῇς βαπιὲ ψογὰ ργεοθάεά ὑοίῃ. Τὴ 

τεδαϊπα οἵ Β 'π {Πα βεοοπὰ μα] Γ οἵ [μ8 νεῖβε ἰβ οοπίιβεί, "νυ ἱὲ Βυρρὶ!εβ ὅνφ 
Ῥείοτε {πε βεοοῃὰ “27, 80 {παΐϊ ἴῃς ργοῦαθὶς τεδάϊπρ ννᾶ5 “ΝΎΦῸ Ὦ}2, ἱπβίεδὰ οἵ 

{πε βἰπιρ!ε 73 ρίνεη ἀρονε. Αἴϊογ Εν], ν μο ἀϊγεοῖβ ἰπ ρεπετγαὶ ἴο " ςοπιρ]εῖς 

τῆς ἴεχὶ ἔτοπι ἰς ΤΧΧ᾽ (6 Κὴδ ΤΠ. ρ. κι, Εἰ τι. ΠῚ. Ρ. 36), (5 τεδάϊηρ ἰ5 
δοςερίεὰ ὈΥ ΤΆ.» ΝΥ 6., 1τ., Βα., ΚΙ. ΝΥ. σοπ)δοΐατεβ ὉΝΎΦΥ ἼΩΡ3 Ὁ ὉΝῚ 85 ἴῃ 6 

ορεπίπρ οὗ ἴπε βεοοπὰ πα] οὗ ἴῃε βεπίεπος, δπὰ ἰβ [ο]ονγεὰ Ὁγ Ὀτ., Βυ., ΚΙ. 
ΑΡβοϊυΐε σοπίουμι υ οὗ ἴπ6 ἱνγο ρατίβ οὔ [π6 ῥργαγεῖ '5, ποννενεῦ, ποῖ πεοδββασυ, 

δὰ ἼΣΝΓ Ὁ ΌΝ 566ΠῚ5 τήογα νἱνὶ ἃ, αηὰ {μεγείογε τηογὰ ΠἰΚεὶγ ἴοὸ θὲ οτἱρίπδὶ. 

Κεὶῖϊ, (οἹ]Ἱονγεὰ Ὦγ Ετάπι., ἄῦριιε5 δραϊηϑι τῃ 6 νυ ο]ς ἰπβογιίοη, απ 50 ἀοεβ ΚΙ. -- 

42. ΤῊε ρὶυβ οἵ (5 ἴπ 1Π18 νεῦβε 5. σοηϊαίϊπεα, ἢ 5] ρῃϊ νατίαϊίοπβ, ἰῃ ΑΒ, 

δηὰ ἰ5. ἰεδιῆεα ΟΥ̓ (Π6 δίεσις οἵ Οτίρεη. οπα οἵ ἴῃς ενν σββεβ ἴῃ ψῃῖοἢ ἴῃ 6 

Ἡεχαρ δῦ βῖρτβ πᾶνε σοπθ ἰόν ἴο ὺ5 ἰπ ἴἢς ΒοΟΙΒ οἵ ϑαιηυεὶ. Τῆς τεῖτο- 

νεγβίοη οὗ Βυ. πεϑάβ πὸ σογγεοϊΐοῃ ᾿η]685 (ἢ Ψ ἀπὰ Ηδ6χ.) ννῈ τεδὰ ἥΙ Ὅ32 
ἱπβίεδα οὗ πι 215, (Εοτ κ. κατακράτησε Σ. τοῦ λαοῦ εἰἴ ΠΕ ὉΡΠῸ .. . ΡΙΠΝ, 

οὗ, 1γὍ0.,. οὐ Ὁ»2 δῖπν), Ὀϊ. 2225.) Ἰηβετῖ τῃογείογε δῇοσ 232 [ες ννοτάβ. ἽΨΝ ὮΝ 

ΤΥ ὯΝ ΣΡ ὍΡ5 ὈΥΝΨ ΓΙΠῸῚ ΡΣ ἜΣ ΛΝ Νὸ ιν τῦν ὍΡΠ ΠΘΝῪ ΤΊΣ ΠΎΛΟ Ἴ20 
Ὧ32 1.)}ν.,). Ὅὴδ τεβειθίαπος Ὀαΐνγθαῃ 52 10}}"» Δ 1)2 1)" δοσουπῖβ ἔοσ ἴδε 

οπηΐϊδδίοη. Τῆς οπιεηήδζίομ, τηδὰς Ὀγ ΤΉ., 15 τεὐεοϊςα ὮὉγ ἾΝε., οα ἴῃς ρτουηά 
1μαῖ ἴο ἱπίθεγαρι ἴῃς ἀεοϊδίοη οὗ Ὑδῆνεἢ ἰ5. ἰγγεϊ σίου δηὰ [ἢ ὑποετίαἰ ΠΥ 

ἱπίο! γα]. Βυῖ ἴῃ Ρεορ]α πᾶν ννεὶϊ πᾶνε βεοπ [δι ἴῃς τεβαϊῖ σουϊά θῈ ΟὨΪΥ 
[86 1085 Εἰἴ ποῦ οὐ [οπαῖπδῃ οἵ οὗ 58], αηά πᾶνε ὕδοη ἢ Πρ ταῖμεσ ἴο ὕεᾶτ 
με ψγδῖἢ οἵ Υδῆννεῃ (ἢ δῃ ἴο ἔδος 115 σοτίαϊπ ἰοθ5. Τῆς επιεπάδιΐοη 5 8ο- 

οερίεα Ὀγ ΚΙ., Βα.; ποῖ ποῖϊςς ἃ Ὁγ Ὦγ. δπὰ ΚΙ. ----48. ᾿ΌΡῸ ὉΡῸ] ἴῃς δάνετ. 
Ῥία] ἱπβηϊεῖνε τἤτοννβ πη ρ μδ5ἰ5 ἅρὸπ {πὸ τοοῖ ἰάθα οἵ ἴῃ νϑῦρ “1 ἡσοίδαϊ ἃ 1{||6 
ΒομεΥ. ΑΒ ἰξ ἰβ βθγε ἃ οοπίεβδίου. οἵ ἱγαπδργεββίομ, ἵπ νῃ οι ἴΠετς νγ88. ὯῸ 
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ηυσβίίοι οἵ ἰδῶ8 οὐ πιοῦβ, ψγὲ δῃουὰ ργορῦγ ππάἀετβίδηὰ ἱξ ἴο 6 δὴ ουϊ-8πᾶ- 

ουῇ αἰβηττηαιίοη, πὰ ποῖ ἱπίεπάεα ἴο σοηίταβι ἐαοίδηρ Ἰ ἐσέΐρερ, ἃ5 Ἰμουρἢ ἴῃ 
ταὶ ἰρατίοη. ---τ ν)] 66" ἀπὰ Ψ, τεδὰ ν))5ι. --- 44. πρη 53] πιυβῖ πᾶνε αἴτετ ἴξ Ὁ, 
85 ἰηαϊοαϊεά Ὀγ (53.552. Ὑὴε οπιϊββίομ ννὰ8 ργο δου πᾶς ἔγοπι βυρεοτγβι ἰουβ 

ἀτεδὰ οἡ {πε ρατΐ οἵ {με βουῖῦε πὸ νου ὰ ποῖ ψγῖε δι ἱπιργεοδιίοη ἀροῃ 

ΒἰπιβεὶΓ (γ6., ψμὸ οἰϊε8. 2:33, ψψἤογε ἀπ ἱπηρτεσαιίίου ἀροὴ αν μα8 θεξα 

οὈφουτγεὰ ἔοτ ἴπε βᾶπιε γεᾶβοῃ), 80 ἴῃ Αὐτὰ νυϊεγ σμδηρεβ ἃ ἀσπυποίαιίοι 

οὗ ἴδε ρεβοῃ ρῥγεβεηΐ (1 [ἷς παιγαῖίνθ) ἴο ἃ ἀθεπυποίδιίοη οἵ “με τεῃηοίε.᾽ 
Τα ἰογπιυϊα ἴ5 ἑουπά ἴῃ 317, Αἱ {πε ἐπα οὗ [με νϑῦβα 7.) ἢ : σήμερον ΩΑΒ, 

σήμερον Ἰωναθαν ὦ". Τῇε ὑἀπυβϑυδὶ ρος οἵ [με νοσαῖϊνε ἰδ ἂἃπ ἀγρυπιεπῖ 

δραϊηβὶ ἘΠ), διὰ ἰΐ πιῖρῃι αἰδο ὕες ρμὶεδάεα ἱπᾶὶ [μ8 ἀειογηιπαιίοη οὗ 5840] ἴο 

Ῥίδοαϊα ἴπεῈ ἀεἰὙ δὲ ὁπος ἰβ βοιῃμει ῃῖηρ [μ8ῖ 5ῃουὰ ᾿ς Ῥγουρῃὶ ουἵ, Βαϊ {πε 

ΡδΙΠοβ οἵ {με βεπΐεῃςε ἴβ σγεδῖεσ ἃς γεϑδά ἴῃ 38, ἀπά ἴῃς Ἵβδηρε ἴο ὉΠ ποτα 

Ἰκεὶγ (μδπ ἴῃς τεένεῖβε. Τὴα οᾶβε ἰδ ἃ αἰβίου!ξ οπα ἴο ἀεοϊάς, θαϊ οη ἴμε ν οἷς 
ἸΏ ἴὰς ἴῃς δαναπίαρε (5ο ε., Βυ., Κ].). --- 46. πργφ.}}] ψνου]ὰ θὲ βυβιοίεπί 

νἱδουΐ υδ]!βοδίίοπ, 85. ἴς {εἶς ΟΥ̓ 86, νυ ὶς ἢ τε 5. βαρ Ὺ : τοὴσ ἀσίά τυγοισὴμ 
ἀἐεἰϊνεγαμες γογ Πεγαεί, --τ αλογ] ἰβ ἰδοκίὶπρ ἰπὰ ΘΒ. ΤῊΣ ἱπρεγίίοῃ 18. εαϑ!}ῦ 

διοοουηϊεά ἴον ὈΥ {πε οοπίεχι (Κ]., Βι.}), ἀπ βυρογῇμοιιβ, -- ὉΝ] ἰ5 υδεὰ ἴῃ 

οαἵμβ ψ ἢ τ[μῈ περαῖῖνε 56 η8ε. --- ΓἋ;Φ2] [με ι8ὲ οὗἉ 15 ἰδ Ἔχρίαἰηεὰ Ὁ Ὀτο» 

Δοέες, Ρ. 91. 1τ ψομ]ὰ ποῖ Ὀε εχίγαναραηί ἤγρεγροὶε (1 [π6 Οτίεπῖαὶ πιϊπὰ) 
ἴο ἴδε ἴξ δ5 ραγίτνε: “ΤΒετα 5841} ποῖ (4}} [ἔνε ἃ ἐγδοιίοη) οἵ ἃ Παϊγ." -- 

ΠΦῚ ὈΤΝ ὉΡ 52] ΒΒου]α πιεδη ἴῃ (ἢϊς οοπῖοχε: Μ᾽ ογ ἐάε σὲ αἷε οὐ Ορε ἀξ τυγοιςρήμ. 

Τῆς οοπϑίγιοιίοη ἰο, Βοινενετ, αυ]ονατα, δπὰ (5 Πδὰ ἃ αἰβεγεηὶ τεχῖ: ὅτι ἔλεον 

θεοῦ ἐποίησεν (57: ὅτι ὁ λαὸς τοῦ θεοῦ ἐποίησεν ΔΒ, Οπε οὗ ἰμεβ8ε 8. ῥγοῦ- 

ΔΌΪΥ οσοτγαρίεἀ ἔτοτῃ {πε οἵδε, ἀπ ροβϑβι υἷγ θοῖἢ σὸ Ὀδοκ ἴο {πε ρχγοπιποϊδιίοα 

ὉΣ ἴον Ὁ}. 4210, Οοα τυΐὰ δφ σγαείομς (ἠὲς αν ἰδ πεαυϊγ ἡ μαΐ Μὰ τεααῖγθ: 
ὌΝ ὉὉΝ ὉΠ». ΚΙ. ῥγόροβεβ Ὁ Ν ὉΠ) 39 ---ὸν 26 μιόῦον ο7 Οοά λα πιααΐε 
ἐἀλὶς ἄαγ. Βυῖ ἴϊ ἰ5 αἰβῆσυϊ! τὸ )υϑιγ τηἷἰς Ὀγ ἴῃς ἔαςῖρ, ἕογ ἐλὲς ὧν ἰ5. ποῖ ἴδῈ 

ἀδΥ οὗ ἴμε Ὀδίι]ς Ὀμΐ τῆς ἀδγ ἐοἸ]ονΡ. --τττ Υγ0}}] πιεᾶπβ ἡε} γαριϑοπιφά . καὶ 

προσηύξατο (ὃ νουϊὰ ροϊπὶ ἴο 550», Ὑποτε σἂ βοαύοεὶν θὲ ἃ ἄουδι ἐπαᾶὶ 3} ἰ5 

οτἱρί πὶ. 

417-51. βιυμηπιαυν οὗὁἨ 88}}}5 δου. ---- ΤῊΣ Ῥδγαρτδρῇ ἷ8 ἃ 
ΒΙΙΠΙΠΊΔΓΥ 50 ἢ 8ἃ5 ὰ βηά ἰῃ 2 5. 2.5 5, Τῆς ἰαἰτοῦ ρασαρταρῇῃ 

ΒΕΕΠῚ5 ἴοὼ ἢανα Ὀδεδὴ ΟΥΡΊΠΑΠν ἴῃ 6 ΠΟΠΟΙ βίο οὗ οἠς ἢἰβίοτυ οὗ 
Ὠανιά. [ἰ 5ῃου]ὰ Ὀ6 ποιϊεὰ πᾶὶ οὐὖζ βεοϊΐοῃ ἀοθβ ποῖ τηᾶκθ ΔΗ͂ 

ΠὨγοποϊορίοδὶ δἰἱεπιρῖ, βϑαο ἢ 85 γα βηά ἱπ ἴῃ ἰταπιθνοσὶς οὗ ἴῃ 6 
ΒοοΟΚΞ οἵ Κίηρβ. Εογ τἢϊ5 γεάϑοη ψε βῃου]ά ργοῦδοὶν ἀδῖα ἰΐ δαυ]γ, 
85 σοπιραγαὰ ψἱτἢ οἴΠοΥ το ἀδοιοηδὶ ἱπϑογιίοηβ. ΤῊ δυϊῃοτ᾽β ἰάθα 

οἵὁἉ 541} 5 σοπηϊιεϑῖβ 4150 ροϊπίβ ἴο ἃ τη16 Ὀείοτε ἴῃε ἤριγε οἵ Πανϊά 

Βα τεςεἰνεά ἴἢ6 Ῥχγοπλίπθηος ψῃΐ ἢ ἰς μᾶ5 ἰῇ 1ῃ6 ρτεαῖεσ ρατὶ οὗ 

ἴῃ. Ὠϊδίοτί αὶ θοοκβ. Νοῖ ἱπιρτοῦθδΌ]γ (5 βεοίίοη ννᾶ5 1Π6 σοπο]α- 

δίοῃ οὗ ἴῃς 1Π{ οἵ 840], ἔτγοπι τυ οἢ οάπηα6 σΠδρίαῖβ 9. 10. 11. 12. 14 
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ἴῃ τη εἰν οτρίπαὶ ἔοστη. [ἢ 115 σᾶϑε ἴξ τῆὰν πᾶνε βἰοοά δῇεσ τό, 
ἴτοπὶ ψνοἢ ρίαος τ ννὰβ ταπηιονθα ὉΥ τὰ εἀϊΐοσ ψῃο νὶβῃθά ἴο 

οοποϊαάς ἴῃς δοοουηῖΐ οὗἁ 8540} 5 ϑυσσβββ68 Ὀθίογε ροίηρ οἡ ἴο σεϊδίε 
Ηἷβ το)εοοῃ. 

41-δ1. Α5 ἴο ἴῃς οδιαγδοῖεσ οὗ {πε βεοϊίοῃ, [ἢ οἰ εἶσβ ἀγα ἀρτεεὰ; 88 ἴο ἴϊ5 

88ε ἴδετε ἰβ βϑοπὴς αἰβεγεπος οὗ ορἱπῖοπ. ΤῊΣ βἰπηϊαγ οἱοβὶηρ (ογπιυΐα ἔογ (πὰ 
1 οἵ ϑαπιαεὶ (7,8-18) τετηϊπὰβ 5 οὗ ἴῃοβε νγγεὲ πὰ ἴῃ ἴμε Βοοῖ οἵ Τυάρεβ. [ἢ 
τερᾶτὰ ἴο Πανίἀ ψψε ᾶνε ἴπκῸ ἀδῖα ρίνεῃ 2 5. 32.ὅ ἀπὰ ς1 5.16, θοι ἢ ἩνὨΐςοἢ ρῖνε 
18ς πᾶπιεβ οὗ [αν  ἀ᾽ 5 (γα γ, 85 ψγῈ}} 88 2 5. 2 οὔθ δ γῇ]. οτὶρί Δ Πγ εἰοβεά δὴ 

δοοουπῖ οὗ αν ἀ᾽ 5 ̓ε. Εογ ϑοϊοπιοῃ αἷ8ϑὸ νγὸ σὴ ροϊῃὶ ουξ ἃ τωυςῆ τῆοτα 

δχίεπά δά ραπεργτίς, θαϊ ομς ψὨΪοἢ 5 ἰπ βυυβίαποε εαυϊναϊεηΐ ἴὸ οὐγ βεοϊίοῃ, 

ἴῃ τ Κ. 41-14, ὙΠΕΓΘ 56 ῈΠ|5 ἴο ὈῈ πὸ ἱπῃετγεπὶ ἱπιργο θα ΠΥ ἐπ ἴῃς βαρροβίκίοη 
τπᾶὶ βυς ἢ ἃ ραπερυτίς ννὰ8 σοπιροβεά ὈῪ π6 δυΐπου ψγῇο ἢδβ ι5ῖ ρίνεη τς 

ϑοοουηΐὶ οἵ ὅ540}᾽5 ρἱεῖγ (εἴ. Καέπεη, ΟΟΣ, Ῥ. 381). Ὑ8δὲ Π δοῦν οἵ Υε. 

(νι. 247) 8 ἰμαὶ (ῃ6 ραπεργτὶς πιᾶγκβ (ἰπ ἴῃ πε πιὶπα οἵ {με εὐἀϊζοτγ) {πε οἷοβε 

οἵ ϑαυ!κ τἰρμιία! τεῖρτ, δηὰ {8 15 δἀοριεὰ Ὀγ (ο., Φἐκμ7δ, Ρ. τοο. ΤΗΪβ ἰ5 
ΡτΓοΡΑΟὶν {πε τεᾶβοι ἔοσ [με ἐμεογδῖονε οἵ [Π6 ββοϊϊοῃ ἴῃ ἢΪβ ρίαςσε. Βυΐ γε οδῃ 
ΒαταΪγ βυρροβε 1μαὶ δῃ εἀϊϊοτ ψγῆο Κπενν πῸ πῖογα οἵ ὅ840}᾽)5 βυσοαβββεβ ἴβδῃ ἰβ 
οοπίδϊπεά ἰπ ναὶ μᾶ8 ργεσςεάεά, ἀπά ννῆο τηόγεονεῦ τοραγάεα ἢΐπὶ 85 τεὐεοϊεά 
οἵ Ὑδῆννε, οουἹὰ νυτῖϊε δυο ἃ ραπεργγῖς. Τὴδ σεβειηθίαπος ἴο ἴῃς “ ῥταρ- 

πιαῖϊς ᾽ βεοιίοπβ οἵ ἴε ΒοοΚ οὗ [υᾶρε5 αθιγπιεὰ Ὀγ Βυ. (1.5. Ρ. 2ο6 (.) βεετης 
1ε85 τπιδικεὰ ἴμᾶπ ἢε ψουϊὰ πιά ἰξ. Βοηκ (2 ὲ δαυΐάε, Ρ. 53, ἀηὰ ΖΑ ΤΊ. 
ΧΙ. Ρ. 143) πᾶ μετα ἃ ἔγαρτηεηῖ ἔγοπι ἃ βουγοε ψῃϊοῃ Π88 ποῖ ἀρρεδγοὰ υρ ἴο 
115 ροίηϊ --- ἃ Πἰβίοσυ οἵ {πε (Δαν οἵ 5801. ΚΙ. (62). 11. Ρ. 29) ἀεοϊατοβ ἔοσ 

δῃ ἱπάερεπάεπι Ρυϊ Ἰαῖα 5ουζος, οἴ, αἰ5ο Ὀτ., 2075, ὑ. 173. 

ῬτΟΡΟΙΪΥ 6.6 46 ἴγο ῬΑγαρταρἢ5, --- ΟΠ6 ρ᾽ ν]ηρ ἃ 5 ΠΠΊΔΓΥ οὗ 

540}᾽ 5. νναγβ, ἰῃς οἴ ΠΕῚ σοηίδί ηρ ἴῃ 6 Παιη65 οὗἉ [15 (Δ ΠΥ. -- 47. «50 
αν τροῖ {τε ἀίηράονη οὐδόν 7ογαε απο γορλ οπ αὐ οἱάες ἀραϊηεΐ 

αὖ λὲς ἐπεηιες} τὰς δηεπλε5 οὐ “γα βθειὴ ἴο θὲ ἴῃ ἴα δυϊποτ'ς 
ταϊηά. Τῆς δπαυπλθγαίίοη οὗ [ἢ 6η) ρίνεϑ ἴῃ 6 βᾶπ|6 ἢδηγ65 ΠΟ ἢ γα 

δηά ἴῃ τς δοοουηΐ οἵ Πανὶ ̓5 ννᾶγβ, 2 8. 8 δπά εἰβενῆογε:; “ήοαό 

απ τὰς βηδ ἄγινιοη, απά Ξάρνι ἀπά βείλ Κελοδὴ ἃ5 6 δυϊδοτ- 

ἷΖθ5 υι5 ἴο τεδά. ---- Ζς Ζίηρ 97 ϑοδα 566 τὴβ αἶβο δίυγαὶ, ἃ5 ἰη (, 
ταῖμου πη μὴς ζίηρε 97 ϑούα Ἰῆ. Βεῖῃ ΒεΠΟῦ δηά ϑοῦα ψετα 
ῬοΙῃ Ατγαπηδθδη βἰδίθβ ἴῃ (ἢ6 6 ράποη τερίοη. Βδίμογ ουγ οι 5} Ὁ 
46 αι είηός. σούς ἰαϑὲ ἴῃ ἴῃς 151. --- 4π4] τυὐεγεῦοῦ ἀφ ἡμγηφάῖ 

ἠδ τᾶς υἱείογίομς } οπ ἴῃ 6 δπιθηάδίοη, 566 [ῃ6 οτιτῖοα] ποῖβδ. ---- 
48. Ἐβρεοία! πηεητίοη οὗ ἴῃς ἐχρεάϊομ δραϊηβὶ Απλαὶθκ: “4π4 ἀξ 
γαϊλογεά απ ατνιν απο «πιοίς Ανιαἰδξ  τῃ ἰτδηβιατίοη ταί ῃεσ ἴοσοαθϑ 
16 ἴεχί. [ἢ οᾶβε ἰΐ ἰδ ποῖ δοοβθρίθα, να τηυδὲ Ἰοίῃ ἴῃ6 ορεπίηρ 
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οἶδυβα ἢ [ῃ6 ργεσθάϊηρ, τα κίηρ ἰἰ τοδά : 454 τυλεγευν ἀφ ἐμγησαῖ 

ἦξ τας υἱείογίοις αηα οἶα να αν». ΤῺ πεχί βϑηΐθησς ψ}}} τΠ 6 

Ῥε: “7.4 ἀξ τριοίε Αριαίσξ απὸ ἐεἠυσγεώ ἤεγαφί γον τὼς ἀαπά οὗ 

λὶς ῥίμπάεγεγ) ἴὶ 15 ενϊάθης παῖ ἴῃ6 διῖποῦ Πᾶ5 ργαβεηῖϊ [ΓΕ 85 

ταῖμοῦ τῃδη ἃ ἢἰδίοτὶς οσοδϑίοῃ ἴῃ πη ἃ5 διγη ϑηϊηρ ἃ πιοῖϊνε [0 Γ 

840]. ΤῊϊθ βϑῇονβ ([ῃ6 αἰἤεγθησα Ὀείννεθη ἢΐ5. ροϊηί οἵ νίενν δῃὰ 
τπᾶὶ οὗ σμαρίεσ 15.--- 49. Τῆς ἰδηνν οἵ ὅδι] ἰ5 Ὀγουρῃὶ Ὀείοτα 

ἃ: ἢτβί, ἢἰβ βοῆβ: γοπαήάαη “πιὰ 7ολδαα } 50 ννὲ τὲ δυϊῃοσζθά 
ἴο σοττεοῖ, (ἢ6 πᾶπλα ἴῃ 30ῃΠ Ὠανίηρ δε πγυτ]αῖε ἴον τε ρίουβ 

Σεαβοῆβ. Τῆδ ἤτγβί ΠδπΊ6 πηθδη5 γαλτοεά ραῦέ, τῃ8 βεοοηά, απ 

27 “ἀε Ζογά, Βαδ] Ὠνίηρ Ὀδεπ πϑεὰ αυἱϊε πος ΠΥ ἴοσ Ὑδην ἢ 

ἴῃ τῇϊ5. ρεγίοά. Τὰ ἰγὰ α͵θο Ἵοοηίδίηβ ἃ ῃᾶῖὴς οἵ ΥὙδῃνεῃ 

(Ἀεἰκα), ᾿ἰπουρῃ τῃ6 βθοοηά δ]επιθηὶ 15 οὔβουγθ. ΑἹ] ἴῇσγεαβ [65 
ἴο ἴῃς ρῥίδιγ οὗ ὅ4υ]. ΟὐὨ τπ6 ἀδιρῃίοιβ᾽ πδηηθ5 “2 εγαὖ 5 οὔβουτγε, 

πλαΐ ῬοββιΌΙν ἴῃ 6 5ᾶπγ6 Ψῃ]οἢ ἀρΡθᾶΓγβ εἰβαῇεσα 85 ἡ7ίελαεί. ---- 

ὅ0. ΗἰΞ νἱίε ννὰβ ἡ λίποανι ἐσησλξεν 9 Αλέμαας] ἴῃε ἤᾶῦλεβ ὁσοοὺγ 
αἰβεανῆετα. Τῆδ ραηεσαὶ οὗ (ΠῈ ΔΥΠῚΥ ννᾶ5 Αδη47, ὮΟ Ὀ]αγ5 ἃ ΠΊΟΓΟ 

Ρτουηϊηθηΐ ρᾶτὶ δἴογ ἴῃς ἀδαῖῃ οὐ 540] ἴδῃ Ὀείογθβ. Ηδ ννᾶβ 5021 
φΓ “Νεν, “πος οὐ δα. ΑΒ ἴῃς νοτγὰ ἰγαηϑίαϊεα ψηπο ἴα οὗ βοιηδ- 

Ψμδὶ ψἱάε τηδδηίΐηρ, [ἢ 6 δὐΐῃοτ ὑγοσεθάβ ἴοὸ ἀδῆηε ἤϊοσγα Ἔχδοίΐγ. 

--ὅϊ. Αὐδὰ 26 ,αμλεν 9 δαμ απο Δεν “άε μα άτν 9 Αὀριδρ' τονὲ 

σοης ΟΓ «διε 830 νὰ τϑδα οῃ σοη)εοΐαγε. 

δὅ2. ΤἼε νεῖϑε Ἰοΐῃβ οἰοβεὶν ἴο ν."΄, δηὰ ργερᾶγεβ ἴῃ 6 ΨΥ ἴογ 
165, ψῆετε Ὀανὶὰ ἰ5 τεοεϊνεά ἰηΐο 88ι}᾿5 οἰδῆι --- Ζΐῴς τῦα» τύας 

σευέεγέ ἀραΐπισί ἐς Ὀμῥερες αὐ δε αγε 97 ϑαμ] ἴῃ δυῖῃοῦ 

δυατάβ δραϊηβδὲ ἴῃ 6 ἱπιργεβϑίοη ἰῃαὶ τῆς ἰαῖθ ἱπάθοϊβίναε σαπιραϊρἢ 

Μὰ5 ἴῃ 6 ΟὨΪΥ ΟὨΕ. --- 414] τυλέηιεῦο ϑαμέ σατὺ σην ῥοτυεγμ πιαη 

97 ἀπ» υἱρογομς φίαη, ἀξ τρομδαὶ αὐαεὰ ἀΐν το ἀξρισε 85. ἴῃ τῃ8 

ο836 οὗ Πανὶ ψῇῃϊο ἢ ἐο]ϊονν5. 

41. ἼὉὉ σ᾽ Φ}]} (δε ογάοσ οἵ ἴῃς νγοτάβ ἱπαϊςαῖεβ [πε ορεπὶπρ οἵ ἃ πεν 860- 

ἤοη. Αἢετ Ἑάοπὶ (ὃ δάά58: καὶ εἰς τὸν βαιθροώβι, εν ἀεπιγ ἱπιεπάϊηρ τΠῈ 
Βεωλ ΑΙ ολοῦ τιθπϊϊοποα ἱπ σοηποχίοη νυ ἢ ϑόῦδῇ, 2 8. το, Τῆς πᾶπὶα ἢδ8 

Ῥεεη οοτταρίες ἰπ 658 τὸ βαιθεώρ. Τῆε ἰεχὶ ἰ8 ἐπιεη ἠδ ἴο ςοπίοτπι ἴο (5 Ὁγ 

ΚΙ., δῃὰ ἴε επηεπάαδιϊοπ ἰ δηορίοα Ὀγ Βα. --- 2552 ἴῃς δἰπρυϊαγ πυπίθεν ν᾽ 88 
ἰουπὰ Ὀγ ( πὰ ἰ5 ἀόυ ῖ]655 οτὶρί πα]. --το ΣιΣν 7 ΒΕΕΠῚΒ ἴὸ ρῖνε ΠῸ ῥγορεῦ 8686 

ἴπ [15 σοππεχίοη, τπουρ ΑΘ. σοπηραᾶτοβ ὅυγ 2 π, Ηξεῦγεν υὑϑᾶρε αἰ]ονβ 

ΟὨΪγ {8ε πιεδηίηρβ ἐο εορνΐεί οἵ ρα}, οὐ 2“ σοί τοϊεξεαῖν. (ὁ ἐσώζετω φοϊπίϑ ἴο 
ΣΟΝ ΒΟ νγὰ5. Βγβὶ βυρρεβίεά ὈΥ Οαρρο!]υβ ((γέδίεα ϑὅσεγα, Ῥ. 261), ἀπά ἰ5 
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πον βοπογαὶ γ δάορίςά, --- 48. νη Φ»»} α"4] ἀφ τυρορρὰ  »ιῆρλέν ἀἰδεαῖς 85 ἴῃ 

Ναπι. 248. 1)ι. 818, ΒοΙῃ ὅ. δπὰ ΖΦ υπαετβίαπα ἴπῸ ἐχργεβδίο ἴοὸ πιεᾶμ ἠξ 
σαί εγεά απ αγνν διὰ τ ϊ5 18 ἃ πηογα ἀρρτορτγίαϊε ἱπίγοάμποιϊίοη ἴο ἴπε τηεηιῖοῃ 

οἵ Απιδὶοκ δπ γῶ0 οσουῖβ 1 Κ. 2οἱ, πὰ ἴξ 8. ροβϑβί]ε τπαὶ “πὶ ΦΡῸῪ τῆαν ὈῈ 

ἱπιεγργείεα ἴπ (8 βεηϑε, οἵ, Εζεκ. 284, ῥέοι αἰωξέ ἀεφεῖγε νεῖ. --τ- 0 οἵ. 

231 74. 2194 ἢ Μοοτγε᾿β ποῖβ. --- 4θ, ν)»9} οσσυγβ αἴἶδο ὕξῃ. 4617 δπὰ ἰβ ενὶ- 
ἀδμον ἃ σοτγυρίίοι οὗ γῶν ("Φ Ν) Ξξ πγπῆν Ψν, ΤΗΪβ 15 ἴ[η6 εαμϊναϊεηϊ οἵ 5ἀ- 
ὀαᾳαὶ ν᾿ Ἀϊς ἢ μα5 θεεη δἰϊογοά ἴῃ {πε οἴμοσ ἀϊγθοϊίοη ἰπῖο μάδοσλοία, Τῆς δοίιαὶ 

ΠΆΠῚΕ νγ85 [5ἢ 0088] --- ἐδδ ν»"αη οὐ ἐὰε Δογά. Τῆς ἰάε πον οὗ ἴμῈ πᾶπῖὲ ἴῃ ἴῃς 
τεχὶ ἢ ΒΗ ΟΦΠΕΙἢ τνὰ5 αθηγηηεὰ ὕγ Εν ά (Ο᾽ Κ'18. 111. Ρ. 148, Ε. Τι. 1Π1. 

Ρ- 108), Ψῃο 50 γεοομῃβίγαςϊα γ)2"} ἔγοτη ὅ. ὙΠΕῈ ἐχδοὶ βἰαῖε οἵ ἴῃε Ἵᾶϑε ννᾶβ 

ἀεπιοπβίταιε  Ὀγ ὟΝ ε., ψῃο 5. [Ὁ] οννεὰ Ὁ 1)τ. (ἢ βοπιὲ γάβεγνε), Βυ., ΚΙ. 

('. λ(ὰς καὶ ᾿Εισβάαλ αἱ ἴῃε επὰ οἵ ἴῃς Ἰἰ5ὲ. --- Σ 79.250} Μελχισεῦδι ὦ". [π- 
βίοδα οἵ γος 50ῃ8, ἔουγ γε δϑογγεὰ ἴο ὅ'8ι! ἴῃ 312 (ν Πετε ἴῆταα τε 5βἰαὶπ) 

δηά τ (Ὦγ. 888 οὔϑ, 3.0} Μελχόλ (ὃ ἀπ ὅλ) 5 85. ψουἹὰ ροϊπὶ ἴο δμ 555, οἵ, 

6. 4611͵-- δ0. ΤΠε Πγβὲ ἵννο παπιθ8 ἃγε σοπιρουπ θα ψν ἢ πν (Ὀγοῖδμεγ) Πκὰ 50 
ΤΠΔΗΥ͂ ΜΠ ΪΟἢ πᾶνε σουης ἀονγῃ ἴο 8. ---- 2 Ν} Οσουτδ εἰβενίεγε ἴθ ἴῃς βῃμοτῖοῦ 
(οττι ΣΝ. τ-- δὲ. ὈΝΛ2Ν 121] 5που! Ὀνίου} γε τοδὶ Ν 2 Ν 22 85 ἰ5 ἱπαϊςαϊεὶ 

ὈῪ ]οβερῆυβ, αμὰ ροϊπιίθ οὐυἱ Ὀγ ΤῊ. ([οἸ]ονγεα Ὀγ ΚΙ., Ὁτ., Κι., Βὰ.). ΟὨγ 

ἴπυς ἀο νε ρεῖ ψμαὶ θεϊοηρβ Πετε, ἴον ἴπαὶ Κιβὴ νγὰβ ἴπε ἔδίμεγ οἵ ὅδ] ἰβ 

αἰγεδαὰγ Κπονπ ἴο 9, δῃα ἴῃδὶ ΝεΥ ννὰ8 ἃ 5οὴ οὗ ΑὈ16] ἴἄγονν πο ᾿ίρῃϊ οα [88 

βἰζυδίίοπ ἀπ] 655 νὰ Κπον ψιἢο ΛΡΙεὶ 15. 

δῷ. πκ Ἢ] [86 ἴθηβε πη ἰοαῖο8 ναὶ ννὰ8 τερεδῖθαϊυ οὐ Βα τι }}Ὺ ἀοῃς, ὮὨτγ.ν 
7 τη, δ 120, 148,1. ΙΒ γοῦν ἴῃς δυῖπον [4}18 ὑδοῖς ἰπῖο ἴῃ 6 παγγαῖϊνε 
ἴεπβθ, πανίπρ ἴῃς ραγίϊουϊαγ ἰπβίδπος ἴῃ πυϊπὰ γαῖμεῦ ἴῃδη τπε ἐτεχαεηῖ τγερεῖϊς 
τίοι. 

ΧΥ͂. ΤῊΘ τοὐθοίίοη οὗὨἨ 881]. --- ΤῊε ποτγά οἵ δηνεῇ 5 Ὀσουρδς 
Ὀγ ϑ8πιιεὶ ἴο 540], σοῃηπιαπάϊηρ ἴῃς εχιεγπηπατίοη οὐ Απηα εἶς οα 

τῆε στουπὰ οἵ νῆδι (ἢαϊ ρεορὶς ἀϊά ἴο 5γδεὶ ἰῃ (ῃς Πεβετῖ. 88] 

1πογθίοτα βαῖμειβ 8ῃ Διηγ, πα τηᾶκαβ ἴῃῈ σαπιραΐρῃ. Βαϊ ἢς 
δι σοι 105 ἴο της ἰοτηρίδιίοη οὗ ἴῃς Ὀοοίγ, ἀπά ὨἰπιβεῖΓ ϑράγεβ [ἴῃ 6 

Κίηρ οἵ Απιαὶεῖ, Ὀεϑί 465 οοπηϊνίηρ αἱ ἴῃ 6 ρθορὶεθ᾽ 5 ἰακίηρ ἴ[ῃ8 Ὀεβῖ 
οὗ τῃ6 5ρ01] ἴοσ {πειηβεῖνεθ. ϑαπλ.6] 15. ἰνίον ἰηίοτιηθα οἵ ἴῃ 68 

ἀϊδοδεάϊεηος, ροὲ8 ἴο τῃεεῖ 540}, δηὰ σεῦυκεβ μι. Εἰνίης πο 

ψαῖσῃς ἴο [ῃ6 Κιηρ'5 ὄχουβεβ, ἢ6 [ΟΠ Π]Κ δηηουηςαβ ἴῃδι δῆ ἢ 

[85 τεὐεοϊεὰ ᾿ΐπη. 841} σοηΐεββθαβ ἢΪβ βίη, Ὀὰϊ ϑαπγα 6] ρδγβίβίβ ἰῃ 

δἰδ βεηΐδεηος ; δηὰ ἤδη ἢΐβ ραγπιδηΐ σεηβ ἴῃ ἴῃς ρτᾶβρ οἵ 84], 

ἢ ἱπίεγργείβ [ῃ6 δνεηὶ ἃ5 ἃ 5ῖρῃ οἵ ἴῃς αἰϊνίπε ἀεοϊδίοῃ ἴο ἴᾶκα 
ΔΜΔΥ ἰῃ6 Κιηράομμ. Νενεγῖῃε]οβθ μ6 σοηβθηῖβ ἴο ΡΥ ουϊνατά 

ταϑρθοῖ ἴο ἴδε κίηρ, Ὀονίηρ νἱτ Ὠϊπι ἴῃ νοσβῃρ. ϑᾶπημθὶ [6 ἢ 

(4115 ἕοσ Αρᾶρ, ῇοπι ἢς ραῖβ ἰο ἀθαίῃ Ὀείοσε Ὑδησεῆ. 
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Τῆς ἤχϑι {πίηρ {παΐ 5.65 ἃ5 ἴῃ γοδάϊῃρ (5 δοσουηῖ ἰ5, ἰμδὶ 1 
ΤΑΔΚΕ5 ΠΟ πιηεηϊίοη οὗ δῇ δα] θσ τγο)εοτίοη οὗ 54]. Τῇδ δυςΠοΓ 

ἄοεαβ5 ποῖ ἱηεπιαῖα ὑπαὶ 15 5 ἃ βεσοῃά ἴεϑῖ. ΤΠΟΓΕ ἰ5 πὸ Πίηϊ ἴμαϊ 

ἢῈ ΒΈΡΡοβεβ 54] ἴο ἴανθ γερεηϊθά οὐ ἢ5 ΓΌΥΠΊΘΣ 51} ---- ἃ τερεηῖ- 

ΔΏΟΘ 5.1.0} 85 ἴῃ6 δαη]!εῦ σοτητηεηϊαίοιβ ροϑίυ]αϊε, ἴῃ ογάθσ ἴὸ 

Βαγηιοηΐζε ἴῃς ἵνο δοσουηίβ. ΤῊΪΐΒ σμαρίετ, {κε τ 2}, τοδβ 85 ἰὗ 
ἰξ ψεγα ἴπ6 ΟὨΪΥ δοσουηΐῖ οὐ ὅ40}᾽5 γοὐθοϊίοη. Βαΐ ἴῃ 6 σοπητηοῃ 

[δαίυγεβ ἀγα βιγ κίηρ. ΟἿ]ρα] ἰ5 1Π6 βδοεῆς οὗ θοῇ. [1π δαςῇ, 54] 

τϑοδῖνθϑ ἃ σοτητηδη οπὶ ϑατηι6], [Ι͂ἢ δαοῇ ἢε ἀϊβοῦδγβ (ἰπουρἢ 

10:6 εχϑοῖ τπᾶπηεσ οἵ [με αἰβορεαίεμοε ἴῃ 1.3.5 ἰδ ΟΌβαισ6) ; ἴῃ 

Θδοἢ ἢξ ἰ5 ἰηἰοσηχε ἰῃδὶ ἢἰβ Κίηράοτῃ 5 ἴακεη ἔτοτῃ ἢΐτη ; ἰπ ϑδοῇ 

τε Κιπράοῃι ἰ5 βαϊ ἴο βᾶνε ὑβεη ρίνεη ἴο δῃοίμβεσ. Τῆς ἽἼοῃοΐα- 

βίοῃ ἰβ ΟὈνίουβ : ἱπουρῇ ἴῃ ὑνὸ δοσοιηῖβ ἃσα ἴα Κϑὴ ἴτοτὴ ἴγὸῸ 56 0- 

αταῖβ ἀοοιπιεηῖβ, δηά τπουρὴ δας ἰογπιθά, ἴῃ ἴῃς Ὠἰδίοσγ οὗ ψῃϊ ἢ 

ἰξ ννὰ5 ἃ ρατί, (ῃς 5016 δοσουπηὶ οὗ ἴπ6 τεὐεοϊίοῃ οὐ 548], γεῖ {ΠῸ6 Ὺ 

8τ6 ἀεγίνοά ἔτοτὴ ἃ σοζηγηοη ἰγϑα το, οσ οτς ἰ5 ἀδρεηάθηϊς οἡ [88 

οΟἴΠΕΓ. 

ΟΥ τῃε «Π] αἰοη5 οὔ [μῈ ῥγεβεπὶ βεοϊίοῃ νγῈ δὴ ἢᾶνε πὸ ἀἄουδῖ. 
11 Ὀεϊοπρβ τἱτἢ οπαρίοτϑ 1-- 3. 7. 8. το 5. 12. ὍΤὨς ροβίτίοη οὗ 
ΘδΠΊθΕ] 5 [ῃ6 5416 ἃ5 ἰῇ ἴἤοβε ββοϊίΐοηβ. ΑἸιμουρῇ τειγεά, μὲ 19 

51}}} [ὴ6. ογραη οὗ ἴῃς ἰῃδοοτγαῖϊς δα πη πὶϑιγατίοη. ϑ80] 5 5} ἀπ 6 

ΟὈ] ραϊτίοη ἴο ΟὟΘΥ ἢϊ5 σοπηιηδηάβ. Πἰβορθάϊεποβ ἴο ϑϑηγιεὶ 5 

αἰξορδεάϊδηοε ἴο αοά, δηά 15 ρυηίϑῃεα Ὁγ ἀδροβιτίοη. ΤῊΪ5 ἰάδη- 

Ἐν οὗ νίενν ἰ δοοοτηρδηϊβα ὈΥ γεβθιηθίδησε οἵ ἰδηριᾶρε. Οοά ἴ5 

γαλιυελ ϑαῤαοίά (τ9, οἵ. 15). ὙΠεΙΕ 15. αἰδιίηοι τϑίδγθμος ἴο 

ἴῃς ρεορὶε᾽β ἐογεέηρ μουν οὗ Εργρὶ (155 85 τοἱδ) ; ϑδηγιδὶ ἐγίδς 

το γαλτυεὴ (τ5}} γ5 128) ; ὅδυ], {κα τῇ 6 Ρεορὶε, 15 γεργοδοῃθα ἢ 

Βανίηρ γε)εε ει {λι6 τὐογα οΓ γαλτυέλ (τ 8). ΟἸμεῖ οἰ πλ !α τί τ16 5 

Μ}}} σον {Ππεπιβεῖνεϑ ἰπ ἴ[η6 ἀεῖα!]εἀ ἀχαμπηϊπδίίοη οἵ ἴῃ ραββαᾶρθ. 
Υὴς πιυβῖ ΒΌΡΡοβΘα [ἢ 8 βίοτυ ἴο Ὀθοηρ ψ ἢ [ῃ6 σῃαρίοτα ἰγαδαν 

παπιεά, Τακίηρ {ΠΕ ἃ5 (οσπηΐηρ ἃ 51 ρ]Ὲ ἢ βίοσυ, ΜῈ 566 ἴῃδῖ [ἢ}18 

ἰ5. τεα γ [6 οἸπιαχ. ὙΤηῃ6 ἀοοσιπιεης ρίναβ ἃ [6 οἵ ϑαπγιεὶ, ἴῃ 

ΨΠΙΟΝ 8411 Πὰ8 ἃ Ὀτγογηϊηθηΐ ραγὶ ἴο ὕὉ8 διιγα, Ὀυϊ ἃ ρατί ψῃϊο ἢ 

Β6,ν 5 ἴο 5εῖ οὔ (ῃ6 ρίοτυ οἵ ϑαπγμεὶ. ΤῊ δυῖΐῃοῦ τεοκοηβ ϑαπηαεὶ 

88 οης οὗ τῇς αἰνεῖν δρροϊπιεά ἡπάρεβ. ὅϑ640}᾽5 δἰδοῖίοπ νγὰ8 ἃ 

τηἰϊβίακε ἔτοπι ἴῃ6 Ὀερὶ πηίηρ. Ὅῆε τεαὶ βισσεββίοη ραββθα ἴοὸ Ὀδνία. 

ΤΠ6 τορε] ουβ ἀεδιηδη [ῸΓ ἃ Κίπρ νγὰ8 δοσδάεά ἴο οἠἱΪὺγ υπάδγ ἃ 

Ῥτοϊεδὲ οὐ ἴμε ραῖῖ οὗ Ὑδῆνεῃ δπὰ ἢἰβ ρτορῃεῖ. ΑὮ ὈΏΠΑΡΡΥ͂ 
κ 
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ἰδϑῦς νψγὰβ Ἰοοκεά ἴογ ἔτοπιὶ ἴῃμε βἰδτῖ. ΝῸΓ ψὰβ ἰξ ἰοὴρ ἀεϊαγεά. 
ΤῊς νεγὺ ἢτϑὶ τἰπλ6 ἰῃδιὶ 541} νγὰβ ραΐ ἴο 1Πε ἴεϑῖ ἢς [αἹ]δα. 

γε υἱρῃῖ, ἰμἀδεά, βαρροβα ἴῃς [ἢ6 δαῖπου οὐ ρί ΠΑ }}Ὺ σάν ΠΊΟΓΘ 

οὗ 840} 5 Ἄχρίοιβ [πη ἢᾶνὲ θδεη ργεβεινεά ἴο υ8. Βαῖ, ἃ5 ἢ ἢδ5 

δἰγθδὰν δϑογ θα τῃ6 ΡὨΪ σιίης νἱοΐογγ ἴο ϑάπηα6ὶ, ἢ6 ργοῦδΌΪΥ παὰ 

Ἰμπ|16 εἶδε ἴο ρῖνε. [ἡ (δεῖ, 5 ἰηίογεβι ἴῃ 58] νγὰ8 ποῖ ϑο ἢ 85 ἴο 

πῖᾶ κα Ὠΐτη ρίνε ποθ. Α8 ΜῈ ἢᾶνα δΙγεδυ 566, Ὧθ ννὰϑ Ῥγο ΔΌΪΥ 

ἀερεμάξηι οἡ ἴῃς οἴμεγ (Δηἀ δαηθγ) ἀοουτμηθηῖ. Ηἱ5 δοοουπηΐ οὗ 
5411})5 ταὐθοϊΐοῃ ἰβ 4 ἔτεα γεοοηβίγυςιίοη πα Ὄχρδηβίοη οὗ 135}, 
ἀαϑίρηεά ἴο ἴακα 1ῃ6 ρίδος οὗ τῃδι παγγαῖϊνε, δῃὰ ἴο πλᾶκε ἰΐ τεδο ἢ 

ἃ 1ῃεοογδῖῖς ἰθϑϑοῃ. 

ΧΥ͂. Τῆς οτἰτῖςαὶ αυεϑιίοπβ ἅτε ἰγεδῖθα ἴῃ ἴῃς ουκ5 δἰγεδαυ ἐγεαυεη]ν 

εἰϊοα, 1 σοῃίεββ ἸῺγ ᾿πΔὈ}Π Υ ἴο 8εῈ Ὧν 1858 Ἑπαρίεγ 5ῃουϊὰ Ὀ6 πηδα6 “ ἱπίεσ- 
ταεαϊαῖε Ὀεΐνεεη {ΠῈ ἵνὸ βίγεδπιβ οἵ παιγαῖϊνε δίγεδα ῦ Ἴοηϑίἀογεά᾿ (Ν6., 

ΟονΡ. Ῥ. 248, Ὦτ., Δ07᾽ ὃ, Ρ. 1γ8, ΚΙ., ΟἽ. 11. Ρ. 25). Τῆς οδαγαοῖεσ ἀπά 

Ροβίτοη οὐὗὁὨ ϑαπιαο] ἃ5 ἤεγε ροτίγαγε ἀργὲδ οἰοβεῖν ἢ 5 Ρἱοΐυτε 85 ἀγάνγῃ 

ἴῃ τῃς Ἰϊές οἵ ϑαπιαεὶ, οπαρίεγβ 7. 8. 12, 1658 ἰΐ 8 βαβίεὺ ἴο ὑππιακα ἃ Κίηρ 
τῆδη ἴο πιᾶκε πΐπι, ΜΠ ]Οἢ ΜΝ }}} Παγαϊν ἨῈ ἀββετίεα. 80. ἴαγ ἔγοπι “ ὁσσυργίηρ ἃ 

Ῥοβιτοη πιίνναν Ὀεῖννεεπ ρτορμεῖβ κε ΕἸ δἢ οὐ ΕἸΊβμα δπὰ ἴποδ56 ᾿ἶκῈ Απιοα 

οὐ Ηοβεδ᾽" (ΚΙ.), ϑαπιιεὶ 85 πετε γεργεβεηϊεα 8 τῆογα δυϊοογαῖῖς ἴπδπ ΔἢΥ οὗ 

1655. Νὸὼὸ οπε οἵ ἔμεπι, Ἔνεπ ἴῃ {πε βίογιοϑ νυ οἢ τα ἰο]ὰ οἵ ἔπ επὶ, ἐνοσῦ βιοοὰ 

ουΐ 80 αἰδιϊ ΠΟΥ ἀπά ἔγαηκὶγ ἴῃς βυρετῖον οἵ 4 Κίηρ οἵ Ιβγδεὶ, 85 8 [ῃς σϑϑς 

νυ ϑατημεὶ ἴῃ {ΠῈ βεοιίοι Ὀείοτε υ5. ΤῊ βεοιϊΐοῃ ἄρτεεβ (ΠΥ ἰπ (Πΐβ τεβρεοῖ 
ψ ἢ 7. 8. δηὰ 12. 

Τα πηδ)ουϊν οὗ οτἰεἴοβ ἀγὰνν ἃ βῆδγρ ᾿ἴπε εΐψεεη τΠἰ8 ἀπά ἴΠῸ (οἸ]ονὶηρ 

σΒαρῖεν (16}-8), Ὅς τεάβοῃ ἰβ ποῖ ἀρραζεπῖ. Οη ἴπε ςοπίγαγυ, ἴῃς Ἰορίςαὶ 

βε΄υεπος οὗ [ΠΪ8 οπαρῖεν ἰ5 ἔοι πη ἴῃ παῖ ραγαρταρῃ. ϑδυὶ ἰ8 γε)εςϊεὰ ἴῃ ογσάεσγ 

τπαῖ αν ὰ τπὰὺ Ὀς ἀποϊηιε. [ἴ τᾶν θὲ 8αϊ4 {παὶ ϑϑιηιε}᾽5 ἔεασ οἵ 588] ἴῃ ἴῃς 

βεοοῃά βεοζίοῃ ἰβ5 ἱποοηϑβίβιεηὶ ἢ {Πε δυϊοογαῖὶς ροβίξίοη  Ποἢ ἢ Πετα οσου- 

Ρἶεβ. Βιυῖ ἰϊ 5ῃουϊὰ θὲ τειπειηρεγεά {πᾶὶ τμε πιοῖϊνε οὗ ἴπε δυΐπον ἴῃ τηακὶπρ 

ϑαπιιοὶ αἰβϑίπιυϊαῖε 15 το δοοουπίὶ ου {πε βεογεβυ οἵ πε ἱγαπβδοίίΐοη. Ηθ ΚηδῪ 

τμδῖ πὸ δἰπὶ οἵ δῇ δπουϊπιίπρ οἵ 1)ανί ἃ ἀρρθᾶῖβ ἰῃ δὴν οἵπεσ ἀοουπιεηῖ. ΤῸ 

δοοουπὶ ἴοτ {5 (αςὶ, ῃς πιυβὲ πιᾶκε ϑαπιὰθὶ Κεαρ ἢἷβ εγγπα βεογεῖ, ΤὨς 
οὈνίουβ ἀονῖίςε ννᾶ8 ἴο πῆδκε ἢἶβ ςοποθαϊπιεηΐ πιοιϊνεα ὍΥ ἔεασ οὗ 84}. 

1-9. ΤΊιο οοπιπιαπὰ δηὰ ἐΐ8 τηοίϊνο. --- ϑατησεὶ σουη65 ἴο 540] 
νι ἢ τῇς γοτγὰ οὗ φῆναι. ὙΤῆε ὨΟβΌ ΠΥ οὗ Αὐλδὶθκ βῆονῃ ἰῃ ἴπα 

ὙΠ Δ τηθθ5 15 γαῖ ἀπραηἰϑῃθα. 8448] ἰ5 τπεγείοσε ἴο ἀδνοῖβ [θὰ 

ἴο αἵἴον ἀδϑίγαςσιίοη. Τῆς ἢ βίογι ον οὗ τῃ6 ἰποϊάθης 15. ὀρθῇ ἴο 

δτανε ἀουῦδῖβ. 84:15 Κίπράομη ννγᾶβ ονεῖ Βεπ)δπιίη, δῃὰ ἴπεσα ἢ6 
μαᾶ 411 ἢε οου]ὰ ἀο ἴο Κεαρ ῬαἊκ ἴῃς ΡῃΠβτπε δἰίδοκ. Τυάαμ 
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ΜΑ5 βεραγαϊβα τοῦ ϊτη ὈΥ ἴῃ6 76 Ὀυ5:16 [οτίγεβϑ, δα [15 Ἰουδὶν 

οουϊά πδνοσ πᾶνε Ὀδθὴ νεῪ Μάγιη. ᾿ΓΠΘ6 οἷαί οὐ Αὐλαὶ εκ τγὰ5 

οὐτ]ανγεα ὈΥ 5οηλα σθαι 658. 80 (αγ ἔτοηι [ῃ]5 ρβορὶβ Ὀείηρ δχίεγ- 

τηϊηαϊεὰ ὈγΥ δι, [ΠΥ νγεα εηραρεὰ ἰῃ δοῖϊνε επὰ ψ ἢ Πᾶν! 
ΨΕΙΓΥ 500 δε ἴῃς βυρροβεά δἴίδοκ ὈγῪ ὅδ}. ΕἸηδΙγ, ἢῸ ἴγασα 

οὗ τῃ15 αἴίδοκ μᾶ5 βϑυτνινεά ἴῃ ΔΩ ράββᾶρε οὗ τῃ6 ΟἹά Τεβίδπιεηὶ 

Ἔχοορῖ ἴῃ6 οἠς Ὀείογε υ5..----1. ΤΏ σοιητηδηα 566 Π15 ἴο {Ο]]Ο 
ἱπηπηε ἀϊίεὶν οἡ ἴΠ6 ἔάγεννε}} δά άγεββ οἵ ϑαπιιθὶ ἴῃ 12. [τ Ὀαρίη5 
ψτὰ ἴῃς οἰδίεπηεπῖ: 222 “Ἰ γαλισεὴ τεπὰὶ το αποῖρμέ “ι66] τῃ6 ῥτο- 
πουῃ ἰδ Ρυϊ ἤτγϑι ἔογ θπρῃδϑὶβ. ΤῊΘ ϑιαϊθιηθηΐϊ 15 πιδάθ ἰῇ ογάεγ 
ἴο 68}} αἰἱϑηϊτὶοη ἴο ϑαπη6}᾽5 σρῃς ἴο σοπηηγδηά. ---- Λίρτυ ἀξα» δε 

σομηαῖ 97 14 τυογαῖς 97 Υαλτυελ} τῃ6 οἰγοιπιηοουτίοη ἰ5 ομοβθη ἴο 

δνοϊὰ δηισγορουλογρἢ!5π), δη 5ἤοννβ ἃ σοῃπηραγαιίνεὶυ ἰαῖα ἀδίαδ. --- 
2. 7Τάμς ταί γαλιυνεὰ ϑεῤαοίλ)ῦ ἃ βιδπαίηρ [οσγπναΐα ἢ της 
ΡῬιορῃεῖβ. ΤῊϊβ ἀἰνίμε παπηθ ἢδ5 δἰγεδάυν Ὀδεη τηδὶ ἴῃ ἴῃ6 δοσουης 

οὔ ϑαπλμε}"5 ἴδ, το "1 4', οἴ, αἶϑο τ γ3.--- 7) ἀανε γεσοένει ἰο ῥεπίφλ 7 115 

5668 ἴο Ὀ6 ἴῃ ΟἿΪΥ ΨΑΥ ἴῃ ψνῃϊοἢ Μ͵ὸ σὴ υπάετβιαηα ἴΠ6 νογάβ ; 

ἴῃς ττδηϑβἰδιίοη 7 σέγιδηιδεῦ ββεῖὴβ ποῖ ᾿υ5{|Π6ἀ ὈΥ υϑᾶρθ. “παίεξ 

νὰ5 ἃ οἶδὴ οἵ Βεάδνίη ἰῃ μα ἰ ἰπρ [ῃ 6 ὙΥ]ΠᾺΔογηθ 55 οὗ ἴῃς Ὑνδηάοτγ- 

ἴηρ. ΤΥ ἱηῃδυϊεα αἴ5οὸ ἴῃς Διερεό, Νὰ. τῆ, --- λα Αγνιαδεξ 
“ἔα το Πγαεί, ἐπ ἀαέ ἀξ οῤῥοτε ἀὐμι ταὶ ἀκ ταν τυλέη ἐξ ἐαρις 

μ ομ οΥΓ Εργρέ] τῃε σοῃϑβίγυςσοη ἰ5 αἰβῆσυ, Ὀὰϊ τῃ 6 Ὠἰδιογίοδὶ 
τείδγεηςα 5 ενίάθηι. ἴῃ ἔχ. 15} νὰ πὰ τῃδῖ Απλδὶεῖκ πιδάς 

ΜΑΥ ΜΊ Ι5γ46] ἴῃ ΒΘΡμΙ ἀπ. Αραίη, ἴΠῈΥ οΟρροβεά [153γ86}᾽5 δη- 

Ἴδησς ἴο (δηδδῃ ἴτοιῃ (ἢ βουτῃ, Ναπι. 14“. [π΄ ΠαοαϊοσΟ ΟΠ 

αἶδο (25.7.9) ψὲ βηὰ Απιδὶεκ βεἰρτηδιίζε 85 ανίηρ πλεὶ 1ϑγδεὶ ἐπ 
ἠλε τᾶν δῃᾷὰ Ὠδνίηρ ουϊ ΟΥ̓ {ΠΕἸΓ νθαγν δηά ἰαϊηῖϊ βἰγαρρίειβ. Τῇ 

Ῥῆγαβα ἐπ 2έᾶε τσαν νουϊὰ Ἰηαίοαῖα τμαῖ ἴῃ6 ργεβθηῖ δοσουηΐ ἀθρθηαβ5 
προ Παυϊοτοηοταγ. Εὐσίποῦ ἰπϑίδηςοϑ οὗ ὨΟϑ ΠΥ Ὀεῖννγεθῃ Αηλγᾶ- 

Ἰεῖκ δηά [βγϑϑὶ ἂγὲ ἰουπὰ ἴῃ 74. 712 ἀπά ἴῃ Πανίά᾽ 5 Πέε, τ 8. 30. 
Τῆς σοπιραταίίνεϊν ἰαῖα ἰοχὶ 2 5. 8.2 βρθακβ οἵ {Πεῖγ βροὶ] μανίηρ 

Ῥδθη σοηβθοταίεα Ὀγ Πανὶ, 50 {πὶ ἴῃε ργεβεηΐ δοοουηΐ οδῇ Παγαὶν 
ἴανε Ὀδεὴ Κπονῃ το ἴῃς δυΐμοσ οὗ ἰμδὶ νεῖβεὌ0 Ηδὰ ἴῃς νον 

Τοοοσάβα ἴῃ Εχ. 171} Ὀεθὴ ἴῃ τῃϊ5. πτίτοτβ πη ἢδ ψουϊά ἤανα 

πηΔ46 5οτὴξ τγείθγεησε ἴο ἰϊ. --- 3. σὸ σπα της Ανιαεξ ἀπά ἄξυοίε 

ἀΐνι σπα αὐ τολίελ ὀείρηρς το ἀΐρ] ϑιοῃ βοϊδηη ἀθνοίίοη ἴο 
Υδηνεἢ (Δηα τΠεγείοσε ἴο ἀδϑίπιοτίοη) 5 6 }} Κπονῃ ἔτοτα Ὀϊ. γ 

207, ψῇογα ἴΐ 5 σοτηπιδη δά δ5 [6 ἀυἱγ οἵ Ι5γδϑὶ ἰῃ ἀδαϊίηρ νι 



[32 ι: ΒΑΜΌΕΙ, 

τῃ6 Οαπδδηίίεβ, δπά ἔτοιῃ 7058. 65, γῇεσε ἴὶ ἰ ἀθβοπ θεὰ 85 δοῖιδ!ν 
οαττεα ουἱ. ΒΥ ἰἢ]8 δεῖ οἵ σοῃβεογαίίοῃ, ἃ ον οὐ παίίοῃ ψ ἢ 4}} 
15 ΡΙΟρΕΓΥ Ὀεοδτὴθ Ὑδῆνθῃ 5. [ηἀδβίγαςι 0] 6 οὈ]εοῖβ. οὐ να]ια 

(βο]ά δῃηὰ 531|νεγ) σαπλε ἰηἴο [πε ἰγεάϑαγυ οὐ ἴῃ6 βδησίυατγΥ, 705. 65, 
Ἐνειγτ πίη οἶβα πηυϑὲ Ὀ6 ἀεβίγογβα, ἱποϊπαϊπρ [ἢ 6 Ὠπηϊδη Ὀεΐρ5, 

85 ἰβδ τηδήξ οἰδασ ὉΥ [ΠΪ5 νεῖβε: 454] (ο ποί ςῥαγέ ἀέρι, ὀμί σαν 

"παη αηα τυοναηι, εὐ ἀπά ὀαόε, οχ ἀπά τἀσεῤ, ἐα πισὶ απα α55} 80 

δῖ 7ετίομο ἴῃ6 Ὀδῃ σονεγαά τηδη δηὰ ψοπιᾶῃ, γουτἢ δηά ἀρεά, οχ 
δηὰ 485, [ο5. 65; οἵ, Πι. 2ο8, ψῇοσε Ιβγαοὶ 15 ἑοσ ἄδῃ ἴο ἰδᾶνα 

αἰϊνε αργέλίηρ τλα ὀγεαάές. ὙΤΠαῖ Μεβμα ἀενοῖεα ἴδ Ι5γδϑ] 165 

ἴο ΟΠ πΊΟβἢ ἴῃ ἴΠ6 58Π16 ὙὙΑΥ ἰδ ἜΧΡΥΘ55}Ὺ βαϊὰ ὉΥ ῃἰπη56 1 (7)πρεγίῤ- 
ἠοη, 1. α7}. 

1. Τῆς νεῖβα ἢῖ5 τε] ου ἴο ἴπε ἐπὰ οἵ οἰ. 12, ἀπά Βι.᾽5 βυρροβί(ἴοη πὲ ἰξ 
Μια5 θεε Ἔχραπάδα 18 ὑππεοεββαυυ. ὍΤΕ 5ο᾽επὶῃ τεπιπάοῦ ννουἹὰ ΒῈ δβρεοία!]ν 

Δρρτορτίαϊε 1 [ἴῃ σοπηπηἰβδίοπ ὑγετα {πε ἤγβὲ ἢ νῃϊο ἢ [ἢ 6 πενν τηδάς Κὶπρσ 

τ ὰ5 σΠδτροά. ---- ΣΝ} ἰ8 ἐπ ρῃαῖῖο ὈΥ ΡοβίΙοη. ---- τ} 5. ἱπεχδοῖ, ἴοσ 'π ποπα 

οἵ {πε ἀοοσαπιεπίβ ννα8 ϑϑπιιοὶ σδη7 ἴο δποῖηὶ 540}. Βυΐ ΨῈ οἂπ Ρτο Δ ὈΪΥ ποῖ 
ἰηβίϑι ὁπ νεῦθδὶ δοσιιγϑοῦΥ ἴῃ Οὐγ Δυΐμοτ. --- 1509} 174. οἱδ 2 5. 25. ---- Ὁ» Ὁ»] ἷς 
Ἰδοκίῃρ ἴῃ (68, ψμαγεαβ ὉΝΎϑυ ΟΡ 15. ποῖ τεργεβεηϊθαὰ ἴῃ (51, --- νγ)ν Ὁ] Ὀῖ. 
4132 τ 2. 00} 15 ἴεηβε 8 υΐϊϊε Ἰυπιῃεα ἴῃ πε τηθαπίηρ 7 ἄστε ἀεέεν- 
»εἰοά ἴο ἀο τ υ5, [γ., Δίοίές, τείεγτῖπρ' ἴο 74. 1.58, ἀπά 7,» 68, δ 13. ΤῊΣ αἰϊετηρὶ 

ἴο τιᾶκα πὸ νεγῦ Πετα τηθδη 7 γέριορεδεν ΑΝ, οὐ ἡ ἄανε [τιεπία}}ν} μιαγξεώ ἘΝ. 

Ετάπι., Καιεὶ!, 15 θαϑεὰ (45 δ] ερε 4) ὕροῦ ἔχ. 315 7ετ. 222 Ρ5. 8ὅ,, Βυϊΐ ἐχαπιῖὶπα- 

τίου βῆονβ ἴπαί ποὴβ οἵ ἴΠ6Ὲ ραββᾶρεβ βυβίδίῃ ἴῃς δββυτηθαὰ τηθαηὶπρ, ΤΕἊ 

οἰάεϑβε ἰγδάϊπίοη ἔογ {Πἰ8 ρϑββᾶρε 18 νοϊοεὰ ἰπ (Π6 τεπάετίηρ νῦν ἐκδικήσω, οἵ 

νῦν ἐκδικῶ (ὃ ἀπά 15 ἀπάουϊιεαϊν οοτγεοῖ. Π βουπὰ [εεἸηρ ϑομπι. τοη- 
ἄδτβ: υἱεέίαγε ἐομοέϊξεξ, --τ- Ρ 52} 8 οοππεοῖεὰ ψ ἢ Εάοπι ἱπ {[ΠῈ σεπϑαίορυ, 

Οεη. 2615 16. Βαΐδαηι ργεάϊοϊεά τΠεἰτγ ἀσβιγαοιίοι, Ναπι. 2439. .--- Ὁ ὈΦ ἜΦΝ] 5 

βυρροδαά ἴο πιεδῃ ἄστυ ἀς ἑαΐα' τυαΐέ γογ Αΐπε ΑΝ.» οὐ ἄστο ἠδ τοί ἀΐνεσεὶ ἀραΐνεΐ 

ἀΐμε ἘΝ. Βυῖ (δ βυρροβεὰ ρᾶγα ]εῖβ 1 Κ. 2012 Εζεϊκς. 2339 θοῖἢ ἢανε 5»! δπὰ 
ῬοΙἢ Βᾶνε δῃ οὔ)εοῖ βυρρ εα ὈῪ 456. 2 Κι. 1038 βεὲπὶβ βἰπυϊαγ ἴο οὖν ἰεχί, Ρυϊ 

μετα Ὁ ἰβ ἀδίϊνε οἵ δἀναπίαρε δπὰ ἴπεῸὶ νεγὺ πᾶ8 δὴ οὈ]εοὶ ἐχργεββεά; Γλε', 

ΒΊΟΝ 5 υτρεὰ 85 ἂἃπ ΔπαΙορΌπ, αἰβὸ τεαυΐγεβ Ὁ», Ῥ8. 37, Ιζ 8 ργόῦδῦϊε τΠαΐ 
ἀπήντησεν (Ὁ ροϊηϊβ ἴο ἃ ἀϊβετεπί γεδάϊηρ, [πουρὴ ψμαὶ ἴδ ἰ5, 15 ἀἰ βίου: ἴοὸ 

τλακε οὐ, Ὠὲὶ, 2515 ΠΔ5 ὙὙἹ2  Ὅϑν, θυϊ 1Πϊ15. 15. ποῖ βυ βηο ΠΥ Ἔχρ] οἱϊ ἔοσ 

οὐ ραββᾶρεὲ. Εογ ἴδε νεγὺ ποτε Κ]. βυρρεβίβ 79. [{΄Ποπ)εοΐατεβ θὲ ἴῃ ογάετ, 

Ι νου] σμδηρα ἴο Ὁ ὋΣ Ἵν, ἴῃε οὐἶπιβ θείῃρ ἀρρταναϊεὰ (48 Ἀϊ. τιοτα δχ- 
ῬΙΙΟΕΥ βἴαϊεβ) ὈΥ {πε ἕδος τπαὶ ᾿ὲ ννὰ8. σοπιηαϊεἀ ψῃεπ ἀφ (15γ86]1) τας ἐπ 

ἐγομόίε. Βα 1 Πᾶνα ποῖ νεηζυγεαά ἴο ἱπίτοάασε [ἢ18 ἰπῖο ΠῚῪ ἰτϑηβ]δίϊομ, 5. {86 

τεᾶβοῃβ ἴος Ἵςμβοοβίηρ ἰξ ἀγα ποῖ ἀεξοίβίνε. ---- νυ Σ8 ὙΓ0;}32] αεπ. 131 (1) Εχ. 

173 (Ε) Νυμι. 215 (7) 3211 (Ρ). Ὑῇε ἱπιρογαῖίνα Ὑ5 8. (ο]]οννεὰ Ὁ ἴῃς ρεῖ- 
ἔεοϊ οοῃδεουξζίνε 85 18 συβι οΓΛΔΓΥ. --- ὉΠΟἽἼΠ.}] ἴδ Ρ]υγαὶ ἰβ ἀπεχρεοϊεά δπὰ να 
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δου α ὑοῦ Ό]Ὺ τεϑίοτα ΓΘ 85 τεδὰ Ὦγ (5, πιακὶηρ ἴῃς πεχί ψοζά ΠΝ 'π- 
βίεδά οἵ γν (Υε.). Τῇαε νεγὺ βθεῖιβ ἴο οσοὺυῦ πονῇεγε ἱπ ϑϑπιαδὶ ἐχοςρὶ ἱπ 
1815 ομβαρῖεσ. [ξ ἰ8 υϑεά Ὦγ 81}} [πε Ῥεπίαιίευςῃαὶ βουγοαβ. --- "Π.} Ἀϊ. 139 

Ἐχ. 25. -- πῶν Ψ Φ'ΝῸ] οὗ, 2219 705. 621, ον τ᾿ (Οἰἴπβ)".) τρδηγ εὐἀϊτίοηβ 
Βανα ψ). 

4. 9. β4}1᾽8 ἀἰβουθα:θῃο6. --- ΤῊ 5 σΟΠβἰ5[5 ἰῃ τλὰ Κίηρ; ἱπιροτίδηϊ 
ἜΧΟΘΡΏΟΠ5 ἴο τἢ6 σομηρίεΐθηθθβ οὐ ἴῃ6 ἀεβιγαιοίίοη. --- ΗἜς ἢγβι 

εαὐεα οἱ 16 ῥεοῤίε απαή νεμίεγεα φἔισηι ἐπι 7 εἶα μι] ἃ ἴονῃ ἰπ τ 6 
5001} οὗ Τυἀδῃ, 705. 15 ὙΤῊΘ παῦε γ ρίνεη, μύο ἀμηπάγει ἠλσοι- 
σαπα γρούνεηι, ἰ5α ἴο Ὀ6 ᾿υάρεα |Κ6 5 μλ τ ἀδῖα οἰϑενῆοσε. Τῆς 

ἐπ Τἀομραπῆ, τὴς σιέπ οὐ 7μάκαἦ, βεετὰ ἴο Ὅ6 8ὴ δεγιβουρῃί. --- 

δ. 4πώ ἦξ αν! ἰο “ἦε εἱΐν οΥΓ Α»ηια 8] ἴῃς δῦβεηςε οἵ ἃ πᾶπιδ ἴογ 

ἴῃς οἰ 5ῆονβ [ἢ 6 Δυῖμοτ᾽ 5 ναριξῃε55 οὗἨ ρεορτδρῆϊοαὶ Κηον)εάρα. 
ΟἸτῖε5 τῃ6γα οδῃ μαγάϊν ἤανε Ὀδεη ἴῃ ἴμαὶ ἀδβοσὶ σερίοῃ, ἱπουρἢ ἃ 

(οτι θεά ν]]ασα ταὶρῃς Ὁ σουτίεϑυ θὲ 50 ἀθηοιηϊηαῖϊθσα. Τῆς τεδά- 
ἰπρ εἶδες (Ὁ ἰ5 Ῥ]αῖη]ν ἱποοσγεοῖ. ΟἿΪΥ οὔβ δηραρεγηθηῖ ἰ5 Ἰπουρῃϊ 

οἵ. --- Απάῶ ἐαγ ἐπ τυαῖΐ ἐπ τψΔ6 τυαά ἃ ἰανουτῖῖα τῆονα ἴῃ Ηδῦτγαν 
βιγαῖθρυ, [05. 82 74. ζο. --- Θ. Τῆς Αἴ ἐπήλς νιἤοτη 5411 ναγηεὰ ἡγε γα 
οἷά 411165 οὗ 15γδ6], τεργεβθηϊεα ἴῃ οπὲ ἀοουμηδηΐ ἃ5 ἴῃς {δε οὗ 

Μοβεϑ᾽ (Δ1Πεσ ἴῃ ἰανν, [4. 4. Αἴεῦ βῃδγίηρ [Π6 ἀδβεγὶ νναπάθπηρδ 
οὗ Ι5γϑεὶ δὰ δηϊοσίηρ Ραϊθϑίίηθ, [ΠΥ ρσείεσγεα τῃ6 ῃοιηδά [16 ἴῃ 

τῇς Νερεῦ, νῆετα ἴπεν ἀνεὶς ἢ Ατηδὶεκ δοοοσγάϊηρ ἴο [Πς οτὶρὶ- 
28] τοχὶ οἵ 7ά. 1,5, Τῆδ δυΐπου ἀοεβ ποῖ 586Ὲπὶ ἴο μᾶνὰ σιεβοηδά 
τ ΠεῖΠ τ [86 ψναγηΐϊηρ ἴο 16 Καοηϊΐθβ νουἹά ποὶ ἐπιβίγαϊα ἴῃ 6 ῥὰτγ- 
Ῥοβε οὗ ὅδ] ἰῃ τερᾶσὰ ἴο Απηα]θκΚ. ΤῊδ γϑάβοη οἵ 5411}᾽5 σοῃβίθσ- 
δῖε ἰτεαϊπηεηῖ οὗ ἴῃ6 Καηϊΐθ ἰ5 ρίνεῃ ἰῇ ἢἰβ πηεδβϑᾶρα ἴο ἴῃ6τ ἴῃ [Π6 

οἰτουπιϑίδηϊίαὶ! οἰδυδε: ἐμὲ ἥς απ γε εγίεογσηε γεογς οἸρπ 

ονρόμς Πὲς Ζεγαεῖς (Βεμ.). Τῆς Κεηϊΐζεβ πάτον ἃ5 ννασηθὰ. 

--Ἴ. 4πᾶ δαμὲ τνιοίς Απιαίεα Ἴγονι ----ἢ τἴῃ6 Ὡαπλα οὗ {Π6 ρίδςβ 18 
πον ἰοσῖ; ἡ)Ζαυίαλ, ΜὨϊςἢ 15 ρίνεη ΌὈῪ οὐγ ἀοσιπιεηῖδ, 15. ἱπιροϑϑὶ- 

Ὁ]6. --- 4. 34» ας ϑλμν τὐλίολ ἰς ὀξύογε Εργρι “5Π0τγ 15 οὐ βίῃ! ν 
τὰς ταῦ νι Ἀϊο τὴ ποπὶ Ρεϊυβίαπι τΠσουρῃ Μιράοὶ ἴο Ηδτο ᾽"᾿ 

(γε.)2 --- 8. 4πώ λς Ἰοοξ Αραρ ὅιε Ζίηρ οὗ Ασιαϊεξ αἤνε] οἴ. 7ο5. 
853͵,-- "μή αἤ 16 φεοῤίκ ἀξ τέστο τοῖδὰ δισ σισογα] Ἰϊ, ἐοηδεεγαϊεαῖ 

ἀεεογαϊϊηρ 10 1ὼ6 »ποιμί 97 16 «τυογή, εἴ. Μοοτε οἡ ]7ἀ. τ.-- 

5 Τῆς ἀεΞοτίριίίοη οὗ 115 ψ4}], οὐ Ἰΐπς οἱ ἑοτ  ἤςαιοη5, ἰ5 ρίνεη Ὀγ ΔΝ εἀδτηδπῃ, 

Ἡἶεσ οὐοέ᾽: Ζευείίες Βιεοά (1 εἰρεὶξ, 1890), Ρ. 88, 1 τείεσεηςας ἴο ᾽οάογα 5ἰουϊα8 
δηὰ ἴδε Ἐργρίίδη ξουγοςς. 



134 1: ΒΑΜΌΕΙ, 

9. “συν απα τς ῥεοῤίξ «ῥαγεώί Αρραν σπή {ἀφ ὀφεί οὗ τἀ «μια ἀπά 
ἰαγρό εαπίσ, τλς χαϊηρε ἀπά Ττἀς ἐανεδς} ἃ 5ϊρϊ δπγεηάαϊίοη οἵ {πε 

τοοεϊνεοά τοχὶ ἰ5 ἤδοόβϑαῖγ. Τῆς ψεδιτἢ οἵ Ατηδὶεκ τουδὶ ἤᾶνε ὈδΘ 

ταδί η}Υ ἴῃ οαἴ116. ΤἼΒ πιοῖϊνα οὗ 54] ἴῃ βραγίηρ Αρὰρ (ργίάβ, ἢορε 

οἵ τδηβοηι, δὴ {Π|-ἰπχεὰ ἐπιοιίοη οὗ ῥ᾽, τεβρεοῖ οἵ ρεγβοῃ5) γὰ5 

τυ οἢ ἀϊδουδθδεὰ ὈΥ τΠ6 οἱάεσ σογηπηδηϊδίοιβ (οἴ, ϑομπι., θψαεςδο 

ΥΙ. δὰ ζδρ. ΧΝ.). Αῃ “σας ἰ5 πλεπ!οηεά Νυπι. 247, γἤῇοτα ἢς ἰ5 
πηδάδ ἴῃ συ πῖ0ο] οἵἉ ργεαὶ Ὄχαϊϊδίίοη, Ὀυζ ἴζ 15 ποῖ γαῖ οἰ θαυὶν πδάα 

ουΐ ψὨΕΙΠοΓ ἴΠδγα ἰβ ἃ γϑίδσσεηοα ἴο [ἢ 5 ραβϑϑᾶρθβ. Οὐ 2ῃφ6 υἱή 

απ γομεέ νι ϊο ἢ ψετα ἀεβίγογεά, 566 ἴῃ οτἰςαὶ ηοῖα. 

4. γοφ")]) τδς ΡΙεὶ ἰ ἀβεὰ οπὶγ μεζε δηὰ 235, ὑ'μεγε αἰβο 580] “8115 ουἱ ἴῃς 

Ρέορῖε ἴο ννγαᾶσ. [π Ῥοῖἢ ρίδοεβ ἰΐ ἰβ ροββίθ]ε παὶ νὰ βῃουϊὰ ροὶϊπὶ ἃ Ηἱρμ], 

ι Κ. 1522 7εῖ. βοῦϑ τα], - -ὈλΝ 502} [πε πᾶτε οἵ ἃ ρῖδοε ἰ8 πο ἀουδὶ ἱπιεη δὰ 

- φμασὶ ἀρντος Ἄ, ἰ5, οἵ σουζβε, ἱπιροββίθϊα. Βυΐϊ ἐν Γαλγάλοις (5 15 ποῖ ἀρρτο- 
Ρταῖε. Μοβὶ τεοεηΐ οὐτοβ πὰ ἴῃ ἴῃς ἴοχί ΟΥ̓ ἂπ οὐ Βορταρῃϊς νατίαϊϊοι 

οἵ 95 ἃ ἴοννῃ πηεητοηθα 705, 1535. Ἐὸν μῦο ἀωηπάνγεα (δομσαπα τε βπὰ Ἴθεν 
λωμάνεα ἐἀοισαπα δ. ΤῊΣ ἴεη πουβαπὰ οὗ Τυάδῃ ἀγεὲ οπιεὰ Ὀγ 5}, Ὀυΐ 

ἱπογεαβεὰ ἴο {μϊτῖν ᾿πουβαπά Ὀγ (58, --- δ, »] πόλεων (δ. --- 3] 15 ἱπιεπάεὰ 

ἴον 3: ΝῸῪ (ἐνήδρευσεν (5) 88 15 5εεπ ὈΥ ΚΙπιΟΗΐ ἀπὰ ϑοῆτῃα. Καυΐζβοι (( 8.35 
8 68 ἢ) ἴακεβ ἴὶ το θὲ ΗἸΡΒΪ, Ὀυϊ 2Ν ὁσουτβ πούμεσγε εἶδα ἴῃ 1ῃ15 βίςπι. -- 
Θ. τὺ ΥἹὉ 120] 45 οπιϊ!β γυν, ρεῦθαρβ οοτγεοῖγ. Οἡ ἴπε ἀδρἤθθἢ ἴῃ γυν οἵ, 
(ε5.25 20 ζ. --- 5» δ5 ννὲ Ἴχρεοῖ ἴπε δυῖμογ ἴο 6 σοῃβίβίεηϊ, ἰξ βεθσὴβ Ὀεβὶ 

ἴο ταβίοσε ῬθῸ» ἢετε, ἴῃς ἔογτῃ ψῃϊοἢ νγα πὰ αἵ [ῃς ἐπὰ οἵ [ἢ νεζϑβε. --- ἸΘΌΝῚ 

δῃουα ρσγόρϑῦὶγ Ὀς ροϊπίεά (1,8ρ., Ῥγορά. Ολαϊά. ν. 11), οἴ. Οεη. 1825. χ 5. 

1225, ΤῊΪ5 ἴἰβ πιυοἢ πιοτὸ ἔσο ]ε τμ8π ἴΠ 6 τεοεῖνεα ροϊπεπρ. ---- 52] ἰδ βαρετ- 
βυουβ ἀπά {πεγείοτε βυβρίεϊοιβ ---- Ἰδοκὶπρ' ἴῃ 65 Β1ω, --- ")»} 5ῃου]ά οεταϊ πεῖν θὲ 
ἽῬοΥ 5,705, ργοῦθδῦ]ν {πὲ Ἰαϊζεσ, βεοδυβε [Πδὲ ἔογηι ἰ5 εἰβενῃεσε υϑεὰ ἴῃ [ἢ 8 
Ῥαββαρε; δ ε., Βυ., Κὶ., σμοοβε 1}. -- ἤ. πὰ ΩΝ εἰβενθεσε ἴπε πϑῖῖς οὗ βοῃς 

Ροΐπὶ οὐ αἰβιγίοι ἱπ Αγαρία. [1 οσουτβ οὔσα ἰῃ ἃ ρῆγαβε βἰ πλῖϊασ ἴο ἴμ6 οτς ἱπ 
τῆς τεχῖ -- ον ανίαὐ ἰο δάμγ, ἐπ. 2518, 11 τπδόγὲ Ὀουπαᾶβ [ἢ τουτί οΥΥ 

οὗ τε Ιβῃπιδοὶτεβ, οἵ ψῃΐϊοῆ Ηδνηδῃ 5ῃου]ά ΡῈ {πε εαβίεγτῃ Ῥουπάδεγ. [ἱ 

ψουϊὰ σοηβεαυθητ θὲ ἔα ἔγοπι ἴῃ βεεπε οἵ 840} 5 ἐχρ]οῖϊ. 5111 ἴῃδσε 15 ἃ 

ῬΟΒ5Ι ΠΥ ἐπὶ οὺγ δυΐμοῦ, ᾿ΠΟ5ε βεορυαρῊΥ 5 ποῖ νεγγ αἰβεϊηοι, θοστονεὰ ἴῃς 

ΨΠο]ς Ρἤτγαβε ἔτοπι (απ αϑίβ. ὅγε. σοπ)εοΐυτοβ 7, έαηε ἴο θὲ πε οὔρίπϑὶ γεδά- 

ἵπρ. Βαῖ τΠ8 ἀοε8 ποῖ σοιηπιεηὰ ᾿ἴ8ε1{, θθσαυβε 54] μαὰ δἀναηοεὰ Ῥεγοπὰ 

Τεῖαπι ψμεη {πε δἴζδοκ ψὰ5 τηδᾶάς, (Οἴδβεῦ (88 οἰϊεὰ ὈγῪ ΒΏΒ. τω ὑϑεξ) ὑτο- 

Ῥοβεβ ἴο τεδὰ γϑπ ΨΕΪΟὮ ἰβ ταεπιϊοπεὰ 1 8. 2319 261-38, Βαϊ τι 5 ἈΠ] ἰπ [Ὡς 
Βεβετὶ οἵ Τυ 4 ἢ} νγὰβ ΠΑγαΪν ἃ ρατὶ οὗ ἴμε Απιδιεκίξε ἰοστίϊοσγ. “Δ ορμ ἐϊφεφέ. 
-τ-ν ἼΝ02] οἵ. 278 (νμασγα Ὁ βεαπὶβ ἴο ἢανε βἴοοά 'π οοπηδχίοη ϑετἢ 11). το 

“0 Ὁ»] ἐπὶ γον 7 ἰδ [τευ ΠΕ ἀϑεα οἵ [πε εαϑὶ 546, απὰ ψου]ὰ θεὲ δρρτορτὶ- 
δἴεϊν 530 υπάεγβιοοά ἤεζε. --- 8. Ὁ] τηδΥ τηεδῃ ἴῃς 5Ξο]άΐεγγ (ΚΙ.), Ραϊ δ5 ἴδετε 

ἦδ πὸ τεοογά οὗ δὴν Ὠυπιᾶη Ὀεΐῃρ Ὀεΐπρ βραγεὰ ἜὌχοερί Αρραν, ἰξ ἰβ θεϊζεσ ἴο 
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τααῖςα ἴξ μεπετζαῖ. --- 3 Το ὈΝΎΠΠ] 105. 631 οἵ, Ὁ. 1315, .--- θ. 3050] ΟὨΪΥ ἴῃ 
ἴῃς ΒοΟΚ οἵ [με Ὁονεπαπῖ, ἔχ. 22', δηὰ Ρ, ὕεη. 475 "", -τ- Ὁ) ὉΠ] 15 ϑυρροβεά 
ἴο Ὀ6 ἴῃς ἰαπὴῦβ οἵ ἴπ6 βεοοπά δσῃ. Ὑμὰ ψογὰ ἰβ, μποινανυοσ, ἃ παιδία κα ἴοῦ 

Ὁ απ (ΤῊ. Νε., Ὀτ., Βα., Κὶ.), ἀηὰ τε δάοριϊοη οἵ [15 σαγγῖεβ ἢ ὁ τῆς 

εγάβαγε οἵ ὅ; ψνῃῖ ἢ (ΟἸ]ον5. Ὁ Ἴ27) Ὁ) ΟΦ ἀεἤπεβ {πὸ δε οὐ ἐλε εαὐμἶε. ΚΙ. 

ῬτΌΡΟΒβ68 τυοηες αηα εὐτέάγεη ἴοτ Μ᾿ ἈΪΟΘΒ ΠΕγα ἰδ πὸ βυρροτῖ. Ὁν), 85 ἀεἰϊοα- 

οἶεβ, Πῖ. 3214. Ὁ) (δ 18 δάοριεἀ ὈΥ Εν. 2)Ν Βοτε δπὰ νὰν ἴῃ Νὰ, 247 ἅτε 
τῆε βᾶπηε πᾶπη6. Ετοτῃ [ἢ γείεγθποθ ἰῃ Νυτηθεῦβ γε σοποϊαάς ἴΠαΐ 8η Αρᾶὰρ 

Βαά Ῥεεη δὴ οδ)εςῖΐ οἵἉ ἴεττγοῦ οἵ οὗ δάπηϊγαϊίοη ἴο ἴῃς 15γ}} 1165 ---- ἴἴ 5Βηου ]ὰ ὕε 

ποίεά, Βονένετγ, (μαὶ (5.81 ἢὰ5. Οὖρ ἴδετε. --τ 55} Εχ. τοῦ (Ελ), 1. 289 τοῖο 

1 5. 316.--οῦὉ)} 1222] 5 ἱπῃροββίθϊε. Ὑῆε ἢγβϑὲ νγογὰ 8 ἃ "πορϑεγεηε (Ὀτ.) 

οδυβεαά ὈΥ ἴῃς 5ιυρία ΠΥ οὗ « βογτῖρε. ὙὍὙὴε βεςοηά 18 Δρρδύεηεν ἴου ΓΌΝΟΣ, ἴου 

νῸ τεχαῖγα ἃ ἐδηγπίης ἔοσηι. Ῥατί οἵ [158 οτρί πδὶ ννᾶβ ΓΟΠΡῚΥ βραοεά δηά 

[ογπιθὰ ρατῖ οἵ ἴμε νψογὰ ψῃϊοῖ 38) πονν τεδὰβ ἃ5 π΄ ν, ἴ[ῃ6 πὶ Ὀεΐπρ ἀυρ!!ςαϊίοη 
ἔγουπα ἴμε [οἸ]ονν παρ νογά. Τῆς ἴγὰς τοχὶ ἰβ [πεγείογε ΓΌΝΟΥ ΠῚ) ΠΌΝΟ 2) 

ψΠ ἢ οπιἰβδίοη οὗ σῦν, ὍΤὴε νογὰ πον ΟΣ 5 υ5εα ἴοτ φγοῤέγέν ἴθ βεπεταὶ, ἔχ. 
227. 10 (Ε), δῃὰ ἔογ εαλε ὅδη. 3314, Ἅ͵ε πιᾶὺ σοπηρᾶγε πο )}0 υϑεὰ ἔογ ἢἤοοκβ 

15. 4015, Ὑτγαπιρ}} σᾶτης ἴο (ἢ σοποϊυβίου (ἱπάερεπάεμη οὐ ΝἾε.) τΠπαὶ δέτε 

15 ἴῃς (τοπίίεν ἐογιβοαϊίοι οἵὁἩ Ἐρυρίῖ, δμὰ ἴῃς βδπὶθ ἰβ ἴῃς νὶενν οἵ Βγυρβοῇ, 

85 οἰϊεὰ Ὀγ Β.}] δηὰ ϑοοὶῃ (6658. "7.812, σωό νοςε). 

10-28. ΤῊΘ Ῥχορ θοῦ Β ΤΘΡΌΚΘ. --- ϑαπγιεὶ, αἰνίηεὶν ἰηΐοτηιεα οὗ 
5405 γα ηβρταβϑίοῃ, ρ065 ἴὸ 566 Κ ΠἰπΊ, δῃηα τηθϑῖβ ἢΐτῃ δἱ Ο]]ραὶ. 

54] δἱ ἢσϑὶ ἀθοίαγαβ [παῖ ἢ6 ἢδβ σδιτ εἀ ουἱ [ῃ6 σοτπηηδηάιηεηϊ οὗ 

γαῆνεῃ. ὙΏεη σοηνὶοῖεα ὈΥ οἰτουπηβίδηςα] ονίάθηςσα, ἢς ἴἤγοννβ 

ἴῃς Ὀαπια οἡ ἴδε ρεορίθ. Τῇ ρτόορῆεϊ ουϊβ ἢἰδ ῥγοϊβϑιδτ!οηβ 

5ῃοτῖ, ἀπά ψ ἤθη 9564] δἰϊοπηρίβ ξατῖ μοῦ δγραπιεπῖ, ργοπουηςεβ ἴῃ 6 

βηδ] νοχά οἵ το)εοτίοη.---10. ΤᾺ: τυογα 97 γαλτυελ ἐανις ἴο ϑαγεμε 
1ῃ6 οσοηίοχῖ ἱπ)0}165 ἴῃδῖ 1 νγγὰβ ἴῃ ἃ νἰϑίοη οἵ ἴῃς ηἰρῃϊ. -- "11. 7 

γεῤεπέ ἠδαΐ 7 »νιαφ ϑαμί ἀίηφ)] Οεη. 657 (7). Τὴε ἀορπιαῖίς 
δἰἴζετηρί ἴο ἐχρίδίη [6 δηϊῃγοροιμογρ ἰδ την Ὀ6 τοδα ἴῃ ϑοθηι., 

Ομαεεήο ΝῚ1. ὙΔΏνεἢ ἀοοβ ποῖ Ἔχρίαίη τ[ἢ6 πδΐασγα οἵ ἢϊ5. δηο- 

οη, Ὀὰΐ ροαβ οἡ ἴο ρίῖνε 115 οοοδβίοη: 207 ἀφ λας ἐμγηφα γγοῦπ 
)οἠοευένισ νιό αγα λας »οΐ κα», δ μέ μεν εοη παραὶ ) Ιἰϊ. »}} τὐογα, 

τὴς Ηεῦτεν μᾶ5 μὲν τυογας, Ὀὰϊ ἴῃ 6 τοίδσεποθ ἰ5 ἴο οὔθ Ῥδγίουϊασ 

τενεϊδιίοῃ. ---- 4παὶ ϑανιμεί τυᾶς 4π0,}} ἴμεγε βϑεειὴβ ἴοὸ δε ΠῸ 
ΤΕάβΟ ἴογ σμδηρίηρ ἴῃ6 ἰεχῖ. Ὅῆδ νἱοϊδηΐ δπιοϊΐοη οὗ 1[ῃ8 Οτὶ- 

δηΐδὶ δὲ τπ6 ἐγυβιταιίοη οἵ ἢἰβ ἤορεβ τη ποῖ ὈῈ ἡπιάροα ΌΥ ΟἿΓ 

βἰδηάατά οἵ ργορτίεϊνυ. ---- “πῶ ἐγίσα ἐο γαλευεὰ αὐ πἰρλ) ἴῃ ῥτο- 
τεβῖ δῃὰ Ἵχροβιυϊδιίίοη. ϑοῆτη. σουηρᾶγεβ Μοβϑϑθ᾽ ρτίεξ ἔοσ 15γδεὶ. 

- 12. Τῇο επίτεδῖγ [4115 ἴο σἤδηρε ἴῃ6 ρυγροβα οὗ Υδινεῖ, πὰ 
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ΘΑΙΏΠ6] βίαγίβ ἰῃ [Π 6 ΘΑΥΙΥ τροσηΐηρ ἴο ἀ οἰ νεσ 5 πιεθϑᾶρα. Ηδϊξ ἰ5 

το]ὰ : δανδ σαγιό 19 Οαγηιε } τῃ6 (ὐδγιηεὶ ἴῃ [π44ἢ, ψ 6 }} Κποῃ 

ἔτοιι (ἢ6 Ὠϊδίοτγ οὗ αν 4. [1 Ιᾶὺ πεαιν βου οὗ Ηθὕτοῃ, δηά 

νου] Ὀ6 ἴῃ 581} 5 ραΐῃ. --- “πώ ὀελοίἑ ἠδ λας το τῇ ἃ ἸΤγοῤλγ»]} τῇς 

ποὰῃ πΊΈΔη5 αὶ γι λμ):6η1 7 ἴῃ 2 5. 18,5, ὙΤὴε ψοτάβ λα ἐμεγησαὶ αγιε 

2αφεοα ὁγ τα ἀἰβῆσα]ε ἴο ἀπάετβίαηα ἰη τΠἰ5 σοππεχίοη. ῬσγοῦδΟΙν 

ἴπεγα 15 506 σοῃβιβίοῃ ἴῃ ἴῃ 6 τοχί, ---- 4η4] τὐδη ἄστση το Οἰα 
πλιδὲ σοποῖϊιἀθ τῃ6 ἰηίογπηαιίοη σοηοεγηίηρ 341} 5. Ἰηονεπηθηίϑ. 

ΤὨα οὐ͵εοῖ οὗ ροίηρ ἴο ΟἸ|ρ4] ννὰβ εν  ἀθηῖὶν ἴοὸ οὔεσ τπδῃκ οὔδτ- 

ἰῃρ5, ἃ5 ἰπά θεὰ (ὅ δϑϑβεγίβ.-- -18, δ κερε δε άοι οΥΓ γαλενελ] τῃὲ 
(ογπὶ οὗ 188 βαἰυϊαιίοη 5ἤοννβ αἴ 11 νγᾶβ οὐ ρί μα }]Ὺ ἃ ργάγθυ. 540]}}5 
βΘ ρίηρ οἰαί πὶ ---- 7 ἄαῦε Με βέε {λε τυογα οΓ Υαλαυελ --- ἰβ ἰὰ ἢδϊ 

ςοπῃιγαάϊοιίοη ἴο δῆνο ἢ 5 τον δίίοη ἴο ϑδπλμεὶ, ν.", ΤῊΘ δυϊῃοτ᾽5 

Ῥύγροβα ἰ5 ἴο ραίηϊ 541} ἂἃ5 οὔθ Πορείεβϑὶν μαγάεηβα ἰὴ δἰπ. ὍὙῆα 
ΟΙάδσ σοπηπιθηΐδίοιβ ποῖ ἢἰ5 ΠΥροοσίϑυ, ἴὰπὶ ἴῃ δχουβαηᾶο, [τὴ 

ἴῃ σοηβίεπαο εἰ ροεηϊζεπάο (5.Ππη1.). --- 14. ϑατημεὶ αἴ ομσα οοη- 

νἱοῖβ Πἰπὶ ὈΥ ργεβεηΐ ρῃεηοιηθηᾶ: Ζ7ἤτη τὐλαΐ ἐς ἐλ ὀπαϊίηρ οὐ 

σλσοῤ 1 ΤῈ} ἐα75, απ αὶ {λῖς ἐοτοΐηιρ ΟΣ σαλίς τολίεά 7 ἀσαγ 3 ὍΤὨα 

ἱποοηϑβϑίθηου ψνὰ5 ραΙραθ]ο. ---- 1ὅ. 860}᾽5 σοῃξεβϑίοη οὐ ἴῃς ἰδοΐϊ 15 

80 γα! ἃ5 ἴο Ὀ6 ἰπηριιἀδηΐ, ἀηἀ δα 04}}}7 οἤξεηβίνα 15. ἢ ᾿πτἰτηατοη. 

παῖ τῇς τεϊρίοιια ραγροβα ἰῇ νίεν νὰ8 βυβῆοϊδηϊς Ἰυδε ποαίίοη : 

γον Ανιαίος 7 ὄγομρὴ ἐδονι: 70» τλ6 δεοῤίε «ῥαγεί 214 δέξέ οὗ 176 

φἠτο ἀπά 1ἠ6 οχέπ ἰσ «αεγίβες ἑο γαλτυεῆ τᾳν Οσοα  τμε ἀεβίρῃα- 

τίοη ΠλᾶΥ ῬΟΒϑἷν ἰηττλαῖα τῃαἱ ϑαηλι6] ψγὰ5 ἴο ρσοῆϊ ὈΥ ἴῃ 6 5δ8οτὶ- 

ἤς6. 511, ἃ5 ἢῈ ἄοεβ ποῖ ἀρρεαγ ἴο ὃ6 ἃ ῥτγὶθβῖ, τη οἢ ΘηΊρ ἢ αβἰ5 

οδῃ Βαταϊν Ὀὲ Ἰαϊὰ ὩΡοη 1Π|5; δηα 1ἴ ἰδ τῆογε παῖυγαὶ ἴοὸ ΒΌρΡροβ6 

ται ἴπ6 δυΐμοῦ Ῥθεῖγαγβ ἤθγα ἢΪ5 [ΠεοτῪ ἴμαϊ Ὑδην ἢ νὰ [ῃ6 ἀοά 

οὗ ϑάπλιεὶ, Ὀὰϊ Βαγάϊγ ἴῃς οὐ οἵ ϑαυ!. ---1θ,. ϑαπλι6ὶ ουϊ5. ἴῃ 6 

ΒΡΕΘΟἢ 5ῃοτῖῖ: δέμο. απη ἐ  τις ἐσ λές τὐλαΐ Υαλευεὰ ταϊα Το νιδ 

φπειἰς "ἴρλ 1} ἴῃ οὐγ πιοάς οὗ βρϑακίῃρ ἴδ "νου 0ὲ ἀπο πῆρλι. τα 

17, 18. Ἐεοεϊνίηρ ρεγηλβϑίοη ἴο ῥγοσθθά, ϑαηλιθὶ Ὀδρίηβ. ἢἰβ τα- 

νυκε: “4,ὁ6 τος ποί, Ἱλομρὰ δ ηίς πη ἐλίης στη εγές, ἐλ φῦ φ 2ὲ6 

ἐγ δὲς οὐ Πεγαεί ΤῊε αυεδίίοη βθειηβ ἴο ὈῈὲ ἃ γτεῦυκε οἵ 540} 5 
ΒΕ] σΟη 5564 σα βεσνίαεποα ἴο ἴπΠ6 ρεορίθβ. Ὑηε ποχί οἴδιιβα Ὀ6ὲ- 
Ἰοηρβ ψὶ ν.}8,, ννὨ ἢ βῃου]ὰ τα: “πώ γαλτυεὰ αποϊρμίδα {66 

ζίηρ οὐέν ἤεγαε απα σεπέ Τἀτέ ὦ ζομσπθ. ΤὯς οἷοβα οο]οσδίίοη 

ἴανοιτβ ἴΠ6 νεῖν ΔΙγεδαγ δἀναησεά ἰπαΐ ἴῃ [ἢ]5 ἀοουπιοηΐ [6 σοπηλ- 

ΤηΔηΔ νγὰβ ρίνεῃ ἱπιηιθα δίεὶγ δίεσ τῃ6 σοτοῃδίϊοῃ. --- Οὐ ἀπά 
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ἐχέεγνείπαΐς “ὴε εἰπμος, Ανισίκξ, ἀπά ἤρλέ αραΐπεί λένε μηδ] ἐλεν 

αγε εονιβέφίεέν ἀφείγογε 2 8. 228 ϑι Κ, 22. Απιδὶοκ ἰ5 οδ] δὰ 

σίπηπεγς Ὀδοδιδβα οὗ [ἢ δηςεβίγαὶ οἤξηςς ἀραίηβι [5γεὶ. ---- 19, ΤῊΣ 
βἰταδτίοη ἢδ5 ἴπΠ5 Ὀ6θη ἀδββογ θα : [6 τοῦ Κα [Ο]]οῖν5 ἴῃ [ἢ 6 ἔογτα 

οὗ ἃ αυδϑίίοη : “4πα4' τοὴν ἀϊαε ἔδοις ποί οὐδν δὲς υοίες ὁ Υαλευεά, 

ἀπά αἰ τέ σευοοῦ πῤομ Τἐἀς ὀοοΐν, απα ας λα: τολίελ ἧς ευϊξ ἐπὶ τὴ 

ἐγές 97 Υαλευεὴ 9) 7ἀ. ' 4,΄, 21. 540}}5 (υτίμεσ ῥσγοῖθβϑι ΟὨ]Υ οοη- 

νἱοῖβ Ὠἰτη5ε! . Ηδ ποὺ οδ]ϊς νηὶ νγὰβ βραγεά “ως ἤγεζγμίς οὔ 

{λα! τολίελ τὐας ἀἰευοίσα, ΜΗϊοΝ 5 οὗἨἁ σουτθα δῇ ΔὈΟβαΓα ἰΥ. --- 

22, 23. ΤΠὴε τερὶγ οἵ ϑαυηι6ὶ ἰ5 σῃγι μησὶ ἴῃ ἔοσγη : 

“ὍὍοες γαλιυεὰ εἰοὐϊρλ ἐπ οβεγίησε σπε] ἐαογ βοός 

“4: ἐμ οὐείίεηες [9 ἐλ σοΐεε οὐ γαλιυεὴ ἢ 
Βωλοία, οὀεαϊϊενιεθ τς ὀείίεν ἑάα» “αογέβεε, 

“4.4} ἰο λεαγ έτη ἦα» τλε 211 οὐ γα»:ς. 
δον γεῤοίἑίονε ἐς ἐὰδ εἦμι ο77 τοοίλταγένρ, 

Οὐεέίμαον ἰς “ἦς ἐρίφων ο7 7 εγαῤλίπε. 

“Βεεαπσε ἕλοις ἀαεί γογεείεαϊ ἐἀε τυον αἱ οΥ γαλιυελ, 
“Με λα: γεγεοίοαὶ ἑάδε γον γμἰηρ συν 7εγαεί. 

ΤῊΣ ῥδββᾶρε 5 ἃ 5 ΠΊΤΏΔΤΥ ΟὗἉ Ἰαῖεῦ } εν ϑἢ ΤῃθοίορΥ, οἵ. 5. σοῦ ς τἾ8, 
ΤῊ δυϊῃοτ᾽β Γεπηοίθηθϑα ἔτοτῃ ἴῃ 6 {π|65 οὐ 8580] 18 ον ἀθηΐϊ ἔγοτὰ 

τῆς. Βοττοῦ ἢ Ὡς ἢ Πα νίεννα τὴς Τετγαρηϊμη. Ηἰ5 νεῖβα 566 ΠῚ5 

ἴο πᾶνε Ὀεθη {πἰπηθῖοσ ἰῃ σοηϑβιίγαοτίοη, [που ρἢ ἰγδηϑιηβϑϑίοη 85 

οὈβουγεά τῃς οτρίηδὶ τεδαϊπρ' ἰπ 5βοπλῈ οᾶ568. 

11. Ὑγ50Ὸ5] 823 1.2},--- ὑὙΝῸ 2] Ναπι, 1443. 2216 (Ρ) 7058. 2216.18 (Ρ). --- 
Ὁ Νὐ γ 1521 Πι. 2725 7ετ. 3418.--- ἼΠ.}} 5 ἐπιοπάεα τὸ “τὴ ὈΥ Βα., ΚΙ.» [0]- 
Ἰονίηρ ἃ βυρρεβίίοη οὗ Ὠτγ.; (5 Πα5 καὶ ἠθύμησε ψ»Πΐϊοἢ τ. ΒΌρροβεβ ἴο ροϊηϊ 

ἴο δὴ. Βυϊῖ ᾿ξ 5ῃουϊὰ Ὀς ποῖεα {παὶ ἴῃ ἵνγο οἴ πεσ ραββᾶρεβ, 2 5. 68 δπὰ 118 

Ῥάτα οῖ 5 τ (τ, 1311, ἼποΥ 18 τοπάστγεά ἴῃ ἴΠπ βαπὶὲ ψαῦ. [Ι͂ἢ {Πε886ὲ ραββᾶρεβ 

Βανὶά ἰ5 βαϊά ἴο πᾶνε Ῥεεη χρρην δ Ὑδῆνεπ᾽ 5 Ὀγεακίπρ οὐδ ὑροὴ ὕζΖαῃ, ἰπ 

ψ  οἢ γε ἤπα ἃ οἱοβε δῃδίορυ ἴο ἴῃς ργοβεηΐ ὀχρογίοπος οὐ ϑϑπημεὶ, ---- 71} οὗ 

ετγίπρ ἴο Οοά ἰπ ἀἰδίγεββ, Εχ. 2328 (Ρ) 74. 39 656 (0) 1 5. 79 128..--- 12. πῦρ 95] 
255 5.1. 40. τηεηιἰοποα 88 οπα οὔ ἴῃε οἰτε5 οὗ Τυάδῃ, 705. 15, ὙὨς ρΐδος που]ὰ 
Ἰε πεαγ ὅ4:}᾽58 τοδὶ] ἔτοπιη [ἢς Νερεν ἴο ΟἾρα]. ΤΠ τυΐπϑ8 511 Ῥεαῦ ἴπ6 πᾶπὶα 

Ασι (ΟΑΒΆΠ, 7715. Οοσ. Ῥ. 306 ποῖον. το 2'ΧὉ Γ)Π}} 8. στοηρ, Ὀδοδυδα 

τ ἱπιρ 165 πᾶ 40] 18 51} επραροὶ δὲ τῆς νγοῦκ. Εδδά 2'.ὴ )πὺ ἢ 

(ΒΙ ἢ Βα ἐνεπ 509), δΥε., Ότ,, Βα. ---- 7] οἵ τῆς ρ|Πατ οἵ Αὐβδίοτῃ 2 5. 1818, 
δῃά οἵ ἃ πηεπιοτῖδὶ οἵ βοπιὲ κἰπα ἔχ. 1γ156 (1 τῆς ἴεχὶ ἰβ βουπά), οἴ, 15. 565, --- 

20}} 5 ἴῃ ρἴαος οπἱ]γ 1ξ, νυ ἢ 65, να παῖε ϑαπηαεὶ [ἢ 5] ες ---- “λ»η: 4δ ἐμγηφαὶ 

“4 ΤῊδ ΡΑΓΆ]1εἰ ραϑϑαρε νεῖ ἃ5 τηυοἢ ἴοσ ἴῃ ὑξᾶρε οἱ ὦ δ5 1 ἰΐ σγεγα ἱπάς- 

Ρεπάεηϊ οὗ μα οἰδεῖ, 



“΄ 

138 ι ΒΑΜΌΕΙ, 

αὐοιέ --- ἴογ ὅδ] σατίδί Ὺ αἸὰ ποῖ πεεά ἴο ἴυαγη. Βυῖ ψ δῖ ἴῃ οοπῖεχί τεχαΐγεβ 
8. ἃ ςοπίϊηυδίίοη οὗ πὸ ἱπίογπιδιίίοη αὔουϊ ὅδ, ίου ϑαπιυθὶ ᾿ψδηῖβ ἴο πονν 

ψ ογα ἢδ πον ἰδ. 3200) Π88 σοπὶα ἴῃ ΟΥ̓ πηϊδίαϊκε ἀπὰ μου [)6 οὐἐτεὰ, ὙΠὸ 

τεχὶ οἵ (5 [45 βυδεγεὰ ἤδτε ἔγοτῃ ἴῃ οοπ[ιβίοη οὐ ἴῃς πᾶπιεβ 548] ἀπὰ ϑαπηαεὶ, 

85 ἰ5 ανίάεης ἔγοπὶ 658 νν Ὡς ἢ τεδάβ: δηὰ ἴξ νγὰβ το] ἃ στ τπαὶ δα γερο ςᾶτηα ἴο 
Ολπτηεὶ (οοτγεοίεα ἰπ 41). ΕῸΓ 25} 30}: καὶ ἀπέστρεψε τὸ ἅρμα [αὐτοῦ] (δ. 
Αἴ [ἢε επὰ οἵ ἴμε νεῖβε (5 τεδάβ: αμαΐ ἀἪ εαγηὸ στον (ὁ Οὐἱέσα! το δα], α»ηὦ 
ὀελοίά ἀξ οὔεγεα α ὀτεγ" ο)εγ γι ἐο “δε λογά, δε γε γμὲές οὐ τὰς τῥοὶ! νι Ἀϊ ἢ 

λε ὀγομρὰ δον Ανιαίεξ, Βαῖ, 85 τεπιδγκεὰ Ὀγ ΑΥς., [ῃ15 σἂπ παγά]ν Ὀς οὔρὶ- 

μαὶ, 85 ϑαπιθεὶ ὑγουὰ ἴακε βοπὶα ποῖϊος οὐ με βδοτγίῇςε. --- 18, “Ὁ πτν Ἴγ.2] 

231} 2 5. 25 Ἀπ 29). --14, π|5] ἀξῆπεβ ἴμ6 21) οὗ σουγβε. ---1δ. ὈΝ)3] 
ἤνεγκα (Ὁ ἰΒ ποτα ἔοσοῖῃ]εῈ ἀπὰ 1 πᾶνε δάἀορίεα ἴΐ. ---- "ΣΝ 5 ἱπιροββίθ]ε ἴο 
τερτοάμπος ἐχοερὶ ὮΥ ἃ σϑυβαὶ ρατίϊοϊς, οἴ. ᾿ανίάβοη, δγηέας, Ρ. 198. ΟΥ̓ ἴῃς 

Ἐχδπιρὶεβ οἰϊεὰ (Πμετε, οαἱγ ὕεη. 3018 1 Κὶ. 3192 Κὶ 1756 βεϑπὶ ἴο Πο]ὰ, ἀπά ἰϊ 

βῃουϊὰ θὲ τεπηεπιθεγεὰ {Ππαΐ ἐνεῃ ἴῃ βυο ἢ σα568 ἽΝ ἀο68 ποῖ ἀεῆπε ἴῃς οαυβα 

88 12 Ψου]α, --- ὉΠ] 5ῃπουϊά θὲ σοτγγεοῖεα ἴο ᾿γππ δοσρογάϊηρ ἴο Θ΄. --- 
10. 5] ἐἰξείηθ φαγγῖγε περλζεσι, ΘΟΉτω. [ἃ Ὀϊ. 916 1 Ἔἐχργεββοβ Οοάβ ἀεβίγε 

ποῖ ἴο Πδδγ [γα δ Υ οὐ ἰπζογοαββίοῃ ἔγοτη ΜΟβαβ. ---- ὙὝἼΣΝ) ΑἹ] 18 ἀουθι]εβ5 ἴὸ 

Ῥε οσοττγεοϊεά ἴο ἼΌΝῚ ἢ ἴῃς Ογέ. --- 17. Τῆς ἱγδηβιδϊίοπ οἵ ἴῃς ἴεχὶ ἂς ἴΐ 

βία 8 18 αἰϊεηρίεὰ ἀῦονθὲ. Αβ ἴῃ βεηίεῃος ἰ5 βοπιενῃαϊ ἱῃνοϊνθὰ ([ογ 
Ἡδῦτον) ἴμοτα ἰβ τοοτα [Ὸσ βυβρίοϊοη 85 ἴο ἴῃ οογγεοῖμεββ οἵ ἔγϑηβῃηϊββίοῃ. 

(6 Ξεεπὶβ ἴο ἤᾶνε Ὄχραπάεά, ἱπβιεποεὰ Ὁ ὅαυ}}8 οννὴ σοπίεββίοπ οἵ ἢϊβ 

Ἀυ ΠῚ] 6 βιαϊίοπ ἰπ 9351, τεδάϊηρ : “4171 ἐλοιε ποί [ἴο0] σηεαΐ ἐπὶ ἑλῖπε στυρ ἐγές ἰο 

ὁκ γμέρν', εορεῖτρ γον {ἠδ ἐγτόδς οὐ βεηγανεῖη, ἐς ἐδατ 97 ἐλε ἐγ ἐδες οὐ Πγαεῖ ἢ 
γεί γαλτοεῖ αποϊρμέεα ἐἀεε ἐΐηιρ συεν αἱ! Πεγαθί, ννῆετο ἴῃς σοπίτγαβι ἰβ θεϊννεεῃ 

540}᾽5 ονῃ {τῦς δπὰ σἡ 1ϑγαεὶ. ΤῊηΐβ, μόννενοσ, ἰ8 τι ῆςϊαὶ πὰ ἰδγ- [οἰ δα ἔου 

80 οσςαβίοη ἴἰκε [ἷ]5. (58 8εεπιβ ἴο ἢπὰ 8 βαγοδβιὶς χιυδβιίοη ἴῃ ἴῃς ψογάβ: 

“Αγ τάσις πο τρισί ἐπ ἐς ε) ες, Ο Αἰ μέον οὗ 1Ζδε ἐγτόες οΓ Πγασὶ Ὁ ΥὙἍεί γαλτυεὰ 

αποΐρἰεα ἐλεε, εἰς. [πὶ ἴμε ἀποετίαἰῖγ, ἀπά 85 38 πυῖρῃς πᾶνε ρίνεπ τγῖβα ἴο ἴῃς 

οἴπεν τεδάϊηρβ, ἰξ Βε 6 ΠΊ8 βαίεδὶ ἴο δάπεγε ἴο {πε τεοεϊνεά ἰοχί, --- 18, Π15}} ἰ5 

βυρεγῆμσουβ {{{πῸ βεηΐθηςσα γθ}}γ Ὀαρὶπϑ ἢ ἽΠΦΘΝ. -το ΠΟ ἽΠ1] σοηῆττηβ ἴῃς 

τεχὶ δἀορίεά ἰπ ν., ---- 3ι'Ν 95. (ὅ ααἀ5 εἰς ἐμέ, --- ὈΓΝ ὈΓῚ55. Ὁ} σἂπ Βαγάϊγ θὲ 
οοτγοοῖ. 66 5εεπὶβ ἴο πᾶνε μαά Ὅπιν ἼΛ092 Ρ ΨΠΙΟἢ ψου]ά ἀο. Βαΐ [ἴ 5οοτὴς 

β Πρ εσ ἴο οπιξ ἴῃς Ἰαϑὲ ὑγογὰ ἃ5 δῃ εττοπθοὺβ τερειτοπ ( ε., Ὀ τ.» 4].). ---- 
19. 7. 8ε6 οἡ 1.452. ---"} »Π ΦΣ.2ΥῪ] ἃ βίαπαϊηρ Πευϊετοποπιίβεϊς ρἤγαβε. 

-- 30. ἼΦΝ] 858 εαυϊνα!επῖ ἴο 19 γεεΐζαζέσει, οἴ, τ, ΛοΤές, ἀπ Οε5.26 1 57 ἐ; 
Ῥυΐ 10 Ν 18. ςοπ)εοϊυτοά ΌΥ Βα. --- 931. ΓΙΦΝᾺ] εἰδενετε οὗ 1Π6 Πτβιέγαϊϊ5. οὗ 

νερείδῃϊε ρῥτοάυςῖβ, ἔχ. 2319 3425 Νυχη, 1539 1)ι, 184, --- 22, γ0Π5} 1 5, 1835. 

τὴς νψογὰ 8. ἰουπὰ ἴῃ ἰαῖθ υνυιτογβ. -- Σ9Φ2] ψοτγε ἴῃ σοπιραγίβοη ψουὰ ὃὈς 
ΤΥ εχργεββεὰ ὈΥ ;5 323, ϑυοἢ δὴ εἰ] ρ58 ποεβ πὸ ἠυβιϊΠοαιίοη. 2 φρ τὶ 

Ξε Ὁ. ΤΕ ἰ5 ἰδοκίηρ ἱπ Ξ)Ώ. Οτασηπιδιῖς δ !}ν 5ρεακὶπρ ἴμεγε 5 πὶ ὉΠ ρβὶβ οὗ 
2Υ2 ἴθ ἴῃς ᾿αϑὶ οἴδυβα. --- πηγὴν 102} 85. ἀπὰ (5 τεπάοσ ὑ02, ποῖ θεΐῃρ οο- 

βιγαϊ πο ΠΥ ἴῃς πιηεῖγε. --- 398, ΤὴῸῈ νεῖβε ἰ8 οὔβοιγο, δηὰ [πὰ νεγβίοῃβ ἀο ποῖ 

Εἶνε πῦυοῇῃ Πε]ρ. ΤῊΘ ψγῖεσ ἱπίθ 5 ἴο 58ν, εὐ! άθητγ, [μὲ 560]}᾽5 βἰπ 18 δ8 Ὀδὰ 

85 ἴπε βοοίῃβαγὶπρ δηᾷ ἰάο ῖγΥ ἔοσ βίος ἴῃ Ὠεαίμεῃ ἀγα οοπάθιηπεά. Ηἰς 
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ἴῃ 15. υἼῸ ---- τε] ]ΠἸοὴ ἀραίπβὶ ἰῃς οοπιηδηὰ οὗ Οοά, ἴον ψ μος ἘΖεκὶεὶ σορυκε5 

Ιβγαεῖ, οί. Νυπι. 1725 Ὁι. 2127, ΤὨΪΒ ὶπ 18 ςοπηραγεὰ ὑἢ (ἢς βοοι πβαγΐην 
ἔτοπι ψν ῃΐ ἢ (ἰ468}}γ}) 15γδὲὶ 15. ἔτεα Ναπι. 2328, θὰϊ νυ] Οἢ ννα5 τἰές ἴῃ τῃς {ἰπιὰ 

οἵ Τετεπυίδῃ (1413), Εζεϊκ. 2135, οἵ, Πὲς. 1810. ὍΠε βεσοπά πλειρεγ οἵ ἴῃ γεῦβα 

ταυβὲ θὲ ῥρᾶγα]]6ὶ νυ ἱ[ ἢ 115. --τ- 3 ἼΣΥ 11Ν}} σᾶπποῖ [Ππεγείογε ὃς τίρῃϊ. 71 ρμὶδ 
97 ἰάοϊαῖτν 18 γαῖ νγε γεχαυῖγε, πὰ {ῃϊ8 ψουϊὰ ὈῈ ΡΠ Ὁ} ἕοτ ν" ]οἢ γῈ ΤΊΔΥῪ 
εἰαΐπι ϑγτωπιδοῆ 5 ἡ ἀνομία τῶν εἰδώλων». ---- χ0 5} ρδυ88] ἔογπι οἵ ἃ ΠΠΠῚΡἢ]], 

ψδίς ἢ, πονγενεσ, ὁσουτβ πούῃετε εἶδε. ΤῊς Οδ] τπεᾶπβ ἴο γέ ομδ ἢ ῥετ- 

βἰβίεπι επίγεαῖγ, ὕεῃ. 195.3 3311 74. 197. [1 15 ἀϊβθουϊε ἴοὸ ρεῖ ἴγοτι {Π|5 ΔΎ 

πιεδηΐηρ {παῖ Ψ}}} δὲ οὐγ ραβϑαρθ. Α ἴοο ἰῃϑβίβίεπί βπίγεαῖϊν οἵ Οοα ννὰ8 ποῖ 

8540} 5 ἔδυϊ:, (Ὁ βεεπὶβ ἴο ἢᾶνε γεδὰ Ἰζροπ. Τῇδ παίυγαὶ ρϑγα}]εὶ ἴο γὸ νψνουϊά 

Ἀὲ ἃ ἀετγίναιϊνε οἵ ὙὉ 1 νὰ τᾶν Ἰυάρε Ὀγ Ὀι. 2118 7ετ. 533, Ῥεγῆαρβ νὰ τηϊρῆϊ 

δβϑυτης ΠΟ, οἷ, τὸ Ὀϊ. 136. ΟτἉ, ου ἴῃ ρτουπὰ οἵ [05. 2222, ὙἼῸ νου ]ὰ θὲ ἴπ 
Ρίαος. [Ι͂π ἔδοϊ βενεγαὰὶ ψγογὰβ βυρρεβὶ {πεπηβεῖνθβϑ, Ὀαϊ ποπθ ἴῃαὶ του Θαβν 

Ὁε οοττυρίεά ἴο Ἴχρτ, ὅγγτι. τὸ ἀπειθεῖν, οἴ. Εἰε]ά. ΚΙ. βυρρεδβὶβ »Ὸ γυπ; δυΐ 

115 ἀεβίτογβ ἴπε τη γίμπι. ---- 1505} δἵ [πε επὰ οὗ ἴΠ6 νϑῦβε ἰβ αὔγαρί, ἀπά ἃ5 (5 

δάά5 ἐπὶ Ἰσραήλ, νγε Βῃου! ἃ ρτοῦΔΌΪΥ τεβίογε ὅν ζι Ὁ». Εν). βυρρεβίβ γ5, ΕΠ οἢ 

σπου ]ὰ ἀρτες Ὀείϊες ψν ἴμε πλεῖτε (Οἱ Κ78, 111. Ρ. 55, Ε- Ττ, 1Π1. Ρ. 39). 

24 81. 94] οσοηΐεβθδεθ ἢΐβ δίῃ, δηὰ δβκβ ἰογρίνεηββθ. [}ἢ ἢΪ5 
ξδγηθϑίηεβα ἢ6 ἰᾶγβ μοὶ οἵ [ῃ6 ρτορῇῃει᾽ 5 τιηἷς, νῃϊοἢ γθηά5, 50 
1τηἱ ϑδιίημθὶ 565 {πὲ ᾿ηοϊάεης ἴο ροϊηὶ ἢΐβ βεηΐθποα οἵ τγα)δοίίοη. 

Νενογίῃε θββ, αἱ 540} 5 ἔιγῖθεσ επιγεδίγ, μΒ6 σοηβθηῖβ ἴο Ἰοΐῃ ουϊ- 

ΨΆΓΑΙΥ ἴῃ γΟΥΒΠΪρ. 

ΤὭρΓα ἰβ ϑοπιῈ ἀουδὲ πῃ δῖμοσ ἴῃ 6 ΡΑγαρταρἢ ἰ5 ὉῪ ἴΠ6 δυῖπογ οἵ 

18ε ἰογεροίησ. [{ Ἐχργεβϑὶυ σοηϊγδαϊοῖβ ἴῃ δϑϑετιίίοη οἵ Ὑδῆννα 5 

τορβθηΐδηςε, σοπιρᾶγε ν. 9 δηά ν.}, [15 ταργεβθηϊαιίοη οἵ ϑαγημε]}5 

οαϊναγα Ἰογα]ν ἴο 541}, ἐνθὴ δῇδγ ἢ]5 γο)βοϊίοη, 8566Π158 ἱῃσοηϑβίβίθηϊ 

στῇ τῆ Ρἱοΐαγα ἄγαν ἴῃ [ἢ 6 δα!θῖ ρατγὶ οἵ ἴῃ6 οπαρίεσ, Βγ ἰΐβ 

ΟΠ βϑίοῃ ΜγῸ Π1155 Ποῖ ϊηρ οὗ ἱτηροτίδηος ἔγοτῃ τἢ6 παγσγαῖϊνο, δηὰ 

με ἀτδιηδιίς εἤδοις ἰ5 πεϊρῃιεηεα Ὀεσαιθε τἢ6 5ἰαγίῃρ οὗ Αρὰρ 
[Ο]]ονν5 ἀϊγθοῖῦν ΟἹ ϑδηλιο}᾽ 5 ΟΓΔΟ]6. 

34.831. ὙΠαὶ [πε ρδγαργαρῇ 8 ἀπ ἱπιεγροϊδιίομ 85εὲπὶ8 ἢγβὶ ἴο ἢᾶνα Ὀδεῃ 
βυρρεβιεὰ Ὀγ δίαήςε (Ὁ Κ113,1. Ρ. 221). ΤῊὴε βυρρεβίίοη ἰβ δάορίεαἀ Ὀγ Βα. ὕο(ἢ 

ἰπ Α.5. ἀπά ἰπ ἢΐβ εὐϊιίοη οὗ ἴῃ ἴεχῖ, Ὅῆε ἀγρυπιεηῖβ ἀγα {παῖ ἴῃς βεοϊίΐοῃ 8 

Ψ ΠΟΙ βυρετῆσουβ ἀπὰ σδπ ὕες ἰεῖξ οὐαἵ ψίπουΐ ἀἰδευγθῖηρ ἴῃς σοπβίβιθ ποῦ οὗ 

ἴδε παιγαῖϊνε, πὰ {παῖ ᾿ξ σοπίγαάϊοῖβ ἴΠπ6 αββεσίίου οἵ ν.}} [πὶ Ὑηννε ἢ γεῤερίεαὶ 

οὗ μανὶπρ πιδάς ὅδυ! κίηρ --- οοπιγαβὶ ἴῃς οαἰεροτίοδὶ βιαϊεπιεπί ἴΠπαΐ ἀξ ἐς πο ὦ 

πιαν ἰλαί ἀξ σἠομία γεβερ (ν.39). 

24. 94υ]᾽5 οοηξεβδίοη: 7 ἄσύέ εἰπηπσά, Ὁ» 7 λαὺό ἐγαροργεσσεα 
μἔῴε εογπαηά οΓ Υαλευεὰ απα 1) τυογα } ἰδ ποῖ ἴο ὃς ἴΆκθῃ 85 
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Βγυροοσοα!. ΤῊς δυῖποῦ τηθδηβ ἴο ἴδᾶοῃ ἴπαί ἴῃ 6 πλοβῖ βίποθσα 

τορεηΐδηςε 15 οὗ ἢ0 ἅνδ]] ἤθη οά μᾶ5 πιδάς ἢἷβ ἤηδὶ ἀδοϊβίοῃ. 
ΕΟ τ βιίδῃ σοπηπιαηΐϊδίοῦβ (ΟΠ Π1., Ὁ Ἔχδιῃρῖ6), ἢ Νὰ Ταβία- 

τηθηΐ 4645 οὗ σοηξεϑϑίοῃ δηά [ογρίνεηεββ, ἀγα ΟὈΠ ρα ἴο βιρροβε 

ταὶ ἴῃ τερεηΐδῃησθ ἤθῦα γγᾶ5 ἰδίβῃβα οὐ ᾿πβϑίποθσθ. 9341}}᾽5 θχοῦβα 

τῃδῖ με μαγε {ἠς ῥερῤίξ ἰ5α ἴῃς 58πιῈ δἰγεδαγ Ἰηςτηδιεά, ἱπουρἢ ἰἰ 

μᾶβ ποῖ Ὀδθη Ἔχρ] ον βιαῖεα, --- 35. Λοτν ,ογρίυε μιν οἰη] οἴ, 

Οὅεη. 5ο", ψῇεγα ΤΟ βαρ 5 Ὀτοΐῃουβ αϑῖκ Πἰβ ἐογβίνεῃθϑθ (ὺγ {Π6 
ἰμΊυτΥ ἄοπε ἴο δίπι, δῃά Εχ. τοῦ, ψῆετε Μοβεβ 15 δϑκεὰ ὈΥῪ 

ῬΒΑγδοὶ ἴο ἰογρῖνα ἢΐ5 δίη δραϊηβὶ γδίννεῃ. ὍΤῊ6 ἰδίζεσ ἰ5 αν: ἀθητγ 

1π6 τηοάεϊ ἕο (6 ργθϑϑηΐ ψτογ, ΒΔ ΠΊῈΕ] 5ἰδη 45 χυϊῖα οἡ ἴῃ 6 ἰδνεὶ 

οὗ Μοβεβ. [1 15, ρεσῆαρβ, θδοᾶυῦβα (ῃ6 ἰοχὶ βθθπηβ ἴο ἔδνουγ ἴῃ 8 

Ἐοιηδη Οδίμοϊ!ς ργδοιίςα οἵ σοηζεββίοῃ ἰμαΐ Θοῃ πη αἴ ρΑγαρῆγαβαβ : 

μόν, περιβέ αῤμά Ζδεμηε ἀφῤγεεαποο. Ιῃ ϑ80}᾽ 5. (τ Υ ρε θη 

- απά ἡεγη τοί ὰ νι ἐλαΐ 7 γνιαγ τοογελί γαλευσελ ---- τ ἰ5 ᾿Ἰπιρ]16ἀ 

ταὶ δηλ 6}᾽ 5 Ῥγθβθ ΟΕ ἰβ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ἰὼ ἴῃε νΔ] αἰ ἐγ οὗἩ [6 ϑβϑγνίςθ. 

- 26, 27. Τῇο τεαυεϑῖ ἰ5 σειβεά, δηά ἴμῈ βεηίθηος οὗ τεὐεοϊίοῃ 

τερεαϊεά. Αϑβ ϑαιγμεὶ ἴυγη5 ἴο ρῸ ἄνδΥ, 81} 5εῖΖθβ ἴῃς 5κίγί οὗ 
᾿ἷβ τοῦθ ἴο ἀδίαίη πίπι, ὁμΖ ἐξ γεμπαῖς. Τῆς »δ1} νψὰ5 ἴῇ6 οὐεγ 

οὔ τῃ6 ἵψο ραγπιεηΐβ ογά παι] νοση ὉΥ ἴῃς Με ]]-ἴο-ἀο. ---- 28, ΤῊς 
ΔΡΡαγθηὶ δοοιάθῃηὶ 15 τηδα ἴΠ6 οσσδβίοη οὗ ἃ τοηενεα ϑεηΐθηοε : 

γαλευεὰ λας γερέ 1“) ἀἰηράονι Κ΄ ογε ἐἦέε ἀπά ρίσεση ἐξ 19 “ὰ} πεῖρὰ- 

ὄσι» τυλο ἴς ὀεήίεν ἡλαη λοι] οἵ. 28, ΤῊ βοθῆδ τϑηλϊηά5. ἃ5 οὗ 
ΑΠ δῆ δηὰ 7εγοροδῃι, τ Κὶ. τ], 29. ογεουον τὼς Ῥέαν οὗ 
“Ζγαεὶ τοῖΐ πού εξ πον γεῤεηί, ῶγ ἀξ ἐς ποί ιαη ἐλαΐ ἀξ σἀοωά 

γεῤοη] οἵ, Νύτηῃ. 23. ΤῊ οοπιτγδαϊοτίοη ἴο ν.} 18 ἀου 1685 τα- 
τηονεά Ὀγ [πε τειηασῖ οἵ ΟἸ]ετίουβ [μδῖ ἴῃ ομα σαϑ6 ἴῃς ἰαπριαρα 15 

ΔΕΙΠτοΟΡορδίῆίς, ἰη [6 οἴ μεῖ “ τμεορτερίο. Βαῖ [πὲ Ηθῦτγον δυῖῃοτ 
νὰ 5 ΠΑΓΑΪγ 50 {πϑο]ορίςα!]ν βομοοϊεά ; ἀπά 1 γεπιδίῃβ ἱπηργοδ Ὁ 6 

ται [ἢ6 586 νυ Γ 5Που ἃ Ἔχργθ85 ἢ Π156}{ δης το ρορ δι Α]}}Ὺ ἴῃ 

ν Σ, ἀπά βηά ἰξ παοαβϑᾶγυ ἴο οογγεοῖ [6 δῃϊῃγορορδίίβηι ἃ ἔδυ 

ψΕΓΒ65 ἰαΐοσ. --- 80, 31. 541} εηίγεαῖβ ἴογ σοπδίἀδγαιϊίοι ὀφίογε {ἀξ 
εἰάενς 97 1{ε ῥεοῤίξ «να ὀφίονέ 7. γαε διὰ τῃς τεαιδβὲ 15 ρταηϊεά. 

ΤΏ ΔΌΚΠΟΥ ἰ5 Πρ ἴο ἰδανα Ὠΐτα ἴῃ βειηθίαπος οὗ [με ΚίηρΙΥ 
οἴἶδοε ἔογ 1ῃ6 τἰπ|ὲ Ὀεΐηρ. 

24. γλν5}}} ογ (με σοπιπιαπὰ οὗ Ὑδην ἢ Νυπι, 316, 4]. ὍῆΣ (]} Ἔχρταβ- 
βίου ΠΥδν ὍΛΩΝ Ἴ2» Νυπι. 144], 2215 (Ε).. --- Ἵν 2] [Πε βἰπρυΐαγ, ΜΟΙ 15 τερτε- 

βϑεηϊεὰ ἰπ (5, ἰδ τῶογε ἀρργορτίαϊε: [1 ψὰ8 ἃ βἰῃρὶε τλεββαρο ψ οι 588] Βδά 
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ἀϊδοδεγεά. Οἱ “Ὁ ἔοτ ἃ σοπηπιδη οἵ Οοὐ οἵ, ΒΗΒ. «.ν. 11. 2. ---3956. ΠΊΠΓΦΝΥ] 

5βουά ρῥγοραῦὶν ᾿ς ροϊηιεά ψ τῃς οομοτῖαϊϊναε ἐπαϊηρ. --- 36. Ἴ9 ΓΝ] 

ψου] 4 ρεγμαρβ ἰανουγ ἴῃ Ροϊπιίπρ "90 ἴῃ ν.ϑβ, --- 97. Ὁ ῬΌΤ 29] 245 ὅ. --- 
Κ᾽] καὶ διέρρηξεν αὐτό ὦ. Βιυῖΐ ἴῃμε 8οεῃδ 8 τῆογε ἱπιργεβδῖνε ἱξ Πυπιδη 

ἈΡΕΠΟΥ͂ ἰ8 Καερὶ ἴῃ 186 Ῥαοκρτουπά, --- 38. ὈΝΎΦΙ ΓΙῸ] ἴογ ΜΕΊΩΝ τὴν 

βασιλείαν σον ἀπὸ Ἰσραήλ δ. Τῆς ᾿αϑὲ ἴψο ψογάβ γε Ἰδίεσ δα ἀϊτίοπ ἴο [πῸ 

τεχὶ οἵ (5 (γε.), ψῃῖςἢ τπετείοτε δά ἼΓ "80 ἴῃ {πεῖν ἴοχῖ, απὰ {ἢ Ϊ5 'β 580 πιυς ἢ 

πιογα ογοῖθῖε, δηὰ αἱ [πε βᾶπιὲ {{π|6ὲ 80 πιυςἢ τηοτε ᾿ἰκεὶγ ἴο με ἐχραπάδὰ ἰηΐο 

32, (ῃαϊ ννε πιυβὲ (μΐηκ ἰξ ἴο θὲ οτρίπα!; οἴ, αἰϑὸ 1 Κὶ 111], ---- 29. ὈΝΦ ΠῚ) Ὁ2}] 

ν85 τεδά Ὁγ (ὅ αηὦἰ ,γαεὶ «λα! δὲ γομέ ἐμ ἔτυσ, ἈΡΌΑΥΘΉΓΥ τῷ ὉΝ ΘΟ ὭΣΤν 2), 

δὰ [15 5 δεςερίεἀ Ὁγ Οταεῖζ (Ο΄εελ. ἀ. γμάερ, 1. Ρ. 187). Βαϊῖ ἃ ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ 
οἵ τὲ ἀϊνίβίοπ οἵ πῃ Κίηράοπι ἰ5 ΠΟΙ οὐδ οὗ ρίαοςς πετε. γε ατε οὐ]ρεὰ 

τῃετγείοσγε ἴο τεϊαΐπ ἴῃ ἴεχὶ οἵ 33. πν2 ἴπ ὁὴ6 ρϑββαρε Δρρδγθῃιν πιθαπ8 σέοονν 

(5. τείεττίπρ ἴο ᾿ Οἢγ. 2011), ἀπά ἴῃ τΠΐ8 ρίδος Τετοπιε ρῖνε8 ἐγένρρλαίον, 

ΤῊ]5 ἰγααϊπίοη 18 [ἢ 6 θεβὲ πη ουγ τες. ΝΘ. ἀδοὶ 65 ἴον δά δαϊδμε Ομε, 

Ὅτ. ἴοσ δε σέογς ν, ΚΙ. Ἰεανεβ ἃ ὈΪδηὶκ ἴῃ 8 {γα πϑαϊίοη ; Κὶ]. ἐπιθῃα8 γε οὶ ἀπά 

Βεῖβ: δλσιερὴ τῦὸ ἔσο τὐέγε {0 ῥ»οΐεεί το ἀΐηε, γε Οοα ὃς μ᾽ ρή. 

332-84. ΤΙ ἔαΐο οὗ Αγσαρ. --- Τῆς οτρί πα] σοπιπυδοη οὗ [ἢ ς 
παγγαῖϊνα, δἴϊογ [ἢ ρτορμθῖῖς οσδοὶθ ν.33, 15 Του πα Βεγε, 17 ψῃδὶ ἢδ5 

Ῥδδῃ δάνδηςβά σοποοτηίηρ νυν." δἰ 15. σοττεςῖ, ---- 82. ϑαπιαεὶ ογάεγϑ 
Αρὰρ ἴο Ὀ6 Ὀτοιρῆϊ. --- “πὴ ἄρας εασις ἴο ἀΐηι ἱγεριδδηρ, απα 

Ἄραρ ταἱά. διεγείν ἐεαίά ἧς ὀί“γ} ἴἰῃ6 τεπάδυιηρ 15. ΟἿΪΥ ῥτον]- 

810Π 8), 85 ἴῃ πηϑδηίηρ οἵ οἠε ἱτηροτγίδηϊ ψογά ἰ5 αποοσγίαϊη, δηά ἴῃ 6 

τεχὶ ἢδ58 ἀρράδγθῃῖν βιβεγεά. --- 38. Τῆς Ἰυβῖῖςε οἱ Αραρ᾽5 [δῖε 15 
Δϑβευῖθα ὈΥ ϑαγλμεὶ: 45. τὰν στυογα λας ὀεγεαυεα τυοριόηι, 59 «ἠαΐ 

τὰν νιοΐλεγ ὅς ὀεγεαυεα αόουε τὐο»ηδη ἴὰ 18 ΒΟδγΟ ΕΙΥ ΠΘΟΟΘΒΑΓΥ ἴο 

ἐχρ δίη ἴῃ 6 Ὦγροσθοὶα ὈΥ βαγίηρ (45 βοπθ ἢᾶνε ἀοῃθ) πὶ Αρδρ᾽5 

ΠΊΟΪΠΕΙ 85 Ὀδγεανεὰ οὗ Π6Ὶ 500 δηάᾶ ἤδὺ ΠοΠάτΟῇ δὲ οἣδ βίσοκβ. 

7 νιοσέ ὀεγεαυεαῖ 977 τυρΕ7: ΤΑΔΥῪ Ὀ6 ΔΡΡΙΙΘα ἴο ΔΩΥ ΟἿδ ΒΟΓΘΙΥ͂ 

Ὀεγεανεά. “πῶ ϑανημεῖ ἡεευεα ραν 1π 2ίδεος ὀφογε Υαλευελ ἐπ 

Οἰίρα 7 ἴὰ υἰΠ]πηεηὶ οἵ ἴῃ6 Ῥᾶπ. Τα δοῖ 15 βί ΓΙ ΕῪ ἴῃ ᾿η6 ἢ 

1ῃε Ἰανν, [μον. 2 3, ΤῸ ἰ5 ἴῃς εν άδης νίαν οὗ [Π6 δυΐμπον ἴηι Υδῃ- 
ΜΘ ἢ γὰ5 ρ᾽θαβαά ψ ἢ ἴῃ σοιηρΙδιίοι οὗ τῃ6 ἤέγέηε αἱ Ὦϊ5 βϑδῃοίπδτυ. 

[1 15 βοτηθυῃδί στεγηαγκαῦϊε ἴῃδὶ Ὠοιῃίηρ ΓΙ ΠΘΓ 5 βαϊά οἵ [6 ἔδί- 

Ἰΐηρ5 δηά ἰδπὴρ5 νηΐ ἢ ἴῃ 6 ρεορὶε δὰ ὈτουρΉΙ. --- 34, 36. ϑαπιιεὶ 
δοες ἴο Πί5 ἤοπης ἰῇ δηηδῇ, απ 841.] ἴο ἢϊ5 ἴῃ Οἰθθδῇ. ---- “πα 

δανιεῖ σατυ δαμέ ηο »ογέ πρδὲ ἢ ἀαν οὗ λὲς ἀσαλ} ἴῃς σοηίγα- 

ἀϊοιίοη ἴο 1933 15 οὐνίουβ δηά 5ῆονβ [ῃ6 ἀἰβεγεηος οὗ [Π6 βουγοαβ. 
--23.ὺ» ϑανιμεοί γσγίευεα οὐέγ δαι{ ἴῃς. τϑάβοῦ ἔοσ ποῖ βϑδὶῃρ ἢ] πὶ 

15 ἴμαὶ ἴῃς ρηεῖ νουἹά Ὀὲ ΤΠ ΓΈ ΌΥ 5ατγεα δίγεβϑῃ. ὙΠ ἰαϑὶ οἰδυβ8 
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οὗ τῆς νεῖβε, ἵζ 11 Ὀεϊοηρβ πεῦα, τηυβῖ τηεᾶη: δἀσωρᾷ Υαλτσελ 

γέῤεμίο } ἀρὰ σοηνευβ ἃ 5]]|ρῃϊ σεῆβυγε οὐ ϑϑιῦμεὶ. ΡτοΟΌΔΟΪΥ, 
Βονονογ, 1ἴ 15 ἃ ἰαῖε ἱπβαυιίοη ἱπιεηάεά τὸ τοαηά ουζ [ἢΪ5 5ἴοτγγ. 

82. ΓΥΨΌ] τὰυβὲ Ὅς δὴ δοσυβαῖϊνε ἐχργεββίηρ ἴῃς ἸΏΔΠΠΟΥ ἴῃ ὙΠΙΟΒ Αραῦ 

οαῖης. ΤῊΪΒ πηῖρῃς Ὀε σοηῆάεηϊ οἵ ἀεἤαηῖ οἵ ογπρίηρ οἵ σοναγάϊγ. [Ιἰ 158. ἱπι- 

ῬΟΒΒΙ0]ε ἴο ἀεϊεγπιῖης Ὡς ἢ 18 ἰηιϊεπάεὰά Ὀγ ἴῃς Ηεῦτενν ψογά, Τῆς τοοῖ 

οὐσυτβ ἴῃ οηδ ρᾶββᾶρε (Νεῇ. 996) 85 ΗΠ ρβ8εὶ, πλεαπίηρ “47 ἐἔνεά ἐμιχτνοιείν. 

ὅο νὰ τιὶρῆς βάρροβε ἤσγε (μαὶ Αραρ σας ἐἰαἰρδέν, α8 πὲ ἢο Παά ἰαγεὰ 

ἀο]οαίοὶγ ; ἅϑρός (ϑγπι.), δέγιρμεῖςεῖ πες Ὦ,, ἀνὰ ἀπὸ τρυφερίας (Α4.) ροίΐπϊ ἴο [ἢ]5 

ταρᾶηΐηρ, ἴπ6 Ἰαίξεγ ἱπαἸοδίηρ ΓΣΡΌ; 80 Νῦ)ΡῸ ἅ. Αϑιάς ἔγοπι ἴῃ ἱπιγηβὶς 

ππαργοὈ Υ οὗ ἃ Βεάδν οὨϊεῖ Ὀεΐηρ ἃ Ἰυχυγίουβ νεῖ, νγε τηυδὲ οὈ]εοῖ ἴο τη 5 

παῖ ἰδ 15 ἃ πηαΐζετ οὗ τηῖποσ ἱπιροτίαποε. ΑΒ [Πε ἰδϑὶ οἴδυβε οἵ [με νεῦβε βἤον"β, 

ἴῆε πιεηΐαὶ βίδϊς οἵ {π6 οαρῖϊνε ἰ5 ἴῃ ἱπιροτίδηι τηδίϊεσ, 6 ᾿πεγείογε Π88 ἃ 
εἰαΐπλ οὔ οὺγ αἰϊεπιίοη ἤθη ἰὰ ρῖνεβ τρέμων ΜΏΪΟΝ πιρῃϊ οοπιε ἔτοαι 38) Ὁ ἃ 

ομδπρε οἵ ρΡοϊπιΐπρ, ἤγβὶ βιιρρεβιεὰ ὈΥ 1 ἀρατὰς (γοῤά. Ολαῤα, Ρ. 11) ΓΡΣΡῸ, 

(τοπὶ ἼΡῸ, “0 ἐοήδγ; δ απὸ Τοηεγ ἐγισὶν ψου]ὰ σοπνεν ἴῃς ἰάεα οἵ ρτοδὶ ἔεασ, 

πα, 481 δὶ ἰποϊπεὰ ἴοὸ τπὶπκ, ψουϊά θὲ ἰῃ δεοοογάδηςε ἢ (πε πιὰ οὗ [ἢ 15 

ψτγίϊετ, ἴο ΜΠ οπὶ ϑαπιθὶ ννὰ5 ἴῃ 6 ἱπιροβίπρ ἀπά ὄνεη ἴευγδ]6 τα ροαϊπιεπὶ οὗ 

με αἰνίπε ν"}}}. Οὐδεῖβ Ὁ. πιεϊδι ῃεβϑὶβ πιᾶκε ἴ8ε ψοτά εαυϊναϊοπὶ ἴο "ΠΣ ΣΌ, 

ἐπὶ Μεμίενς (Ἰαῖϊς Ηεῦτεν) --- 8ὺ ΚΙπιοΗΙ, (οἰοννεὰ Ὀγ Οτᾶϊζ (Οεεε. ὦ, ϑιωμάίεν, 1. 

ΡῬ. 187). Τῆϊβ 18 ἰἀνουγεά ὈΥ ἴμε οὐτίουβ ἐξ ̓ Αναθώθ (515, ννῖςἢ ταῖρας ψνε] 
τεργεβεηῖ ΓΥΩΡΘ. [{{Π|5 πιεδηΐηρ ὃὈς δάἀορίεα, ἰξ ν»"1}} 'γὲ Ὀεῖζεγ ἴο βιρροβε ἴῃς 

οτρὶπαὶ "95. Τῇ τηδδπΐηρ εὐεεγ έν (Ἐπνν.) οαῃ βοδγοεῖν Ὀς ροῖ ἔτοχῃ ἴῃς 

ψοτγά, ποῦ οἂπ ἴῃς τϑάβοῃ ἢδ ρῖνεβ --- “1 ἀποϊεηϊβ με]ὰ ἰξ ἴο θὲ ἃ Ὀδα οἴῆεπ 

ψγΠεπ ἴῃς 5δοτι ποῖαι νἱοϊίτη με] Ῥάςοκ ἔτοπι ἴμε αἰταγ᾽" --- ΡῈ νεγίῃεα ἴῃ “)εόγειν 

δηϊαυϊγ. Τῆς ψῃοΐε εἴδυθε ἰ8 Ἰαςκίηρ ἴῃ 5. ϑοῆπι. οοπηθῖπεβ ἔνο οἵ ἴῃς 

τηθαηΐηρβ αἰγεδαγ σοπβίἀοτεά : σέγερρ ἰδέϊεαίμηε οἴ, φμοα εοπεμ γ γε φοὐδί, ἐἐπεῖ- 

ἀμερε νησγίΐς. ΚΊ, ϑυϊνδεςυϊεβ ΠΝ (ῸΓ 2)Ν δηὰ πιάκεβ ἴῃς οἴδιβε τα ἀδία 

ἐηπὶ ἐλαΐ»5. τ᾿ ΛΟ  ΔΌ 1}Ν} ἴΠε νετβίοῃϑβ, ἐεχοερὶ Ἐ,, βεέεῖῃ ἴο ἤδνε οπιϊτεὰ 

το, ΨΏοβε τεβετωθίδηος ἴο ἫΟ 8 βοὴ}! ὑπαὶ ἀυρ]!οαϊΐοι 18 ἐαϑυ. Εὸὺ 10ν ὦ 

δεαβ [0 ἤανε Παὰ 155, Ἐὸγ [πε τεβὶ οἵ ἴμε οἴδιιϑε πικρὸς ὁ θάνατος ὦ δἀπὰ 

βἰ πλ αν ὁ. δπὰ Ζ. ῆε. οὐ)εοῖβ {πὶ 115 πιακεβ οἵ πὲ ψῃΐο ἢ 18 ρεσυ αν ἴῃ 
ἴῃς παγγαῖίνε βοπιεῖηϊπρ χυϊτε ἰτὶνία], Βαϊ ἱΓ ἴξ ννὰβ ἴῃς δυϊμοσβ ἀεβίρτι ἴο 

ἰπργεββ ἴῃε ἰεββοῦ οὗ ἴπε ἀέγένε δῃὰ ἰἴ8 αὐνία] ομαγαοίεσ, πα νου] αυϊϊε 85 

ΔΡΡτιοργίδιεϊυ πιᾶκε Αρᾶὰρ ἰδπιεηὶ ἢΐἰβ ἴαϊε, 48 ἴὸ τπᾶκε Ὠἰπὶ 56] -οοηβάεπι οΥ 

ἀεῆδηι. Τῆς βᾶναρε σουζᾶρε οὗ Ζεραῇ αδπὰ Ζαϊπιυππα ἱπ τπεεϊὶηρ ἀεαίῃ, δὰ 

ἴῃε διγορᾶπὶ τεπιρεγ οἵ Αἀοπίρεζεκ (74. 818 117) σου]ὰ ποῖ δάογῃ ἴῃς ἴδὶες, 

ψΒεΓγε βυςἢ ἃ ᾿εβθοῃ 8 ἴο δῈ ἀγαινῃ. --- 338. Ἴ2Ν] 05} δά 8 νἱοῦ ᾿Ασηρ, ΜΈΣΟΝ 15 

οοπῆπηρα ᾿γ 1 Μέίμς ἰρέογἐς ((οὰ. 1.65.). ΑΒ. δὴ Ἴτν 15 ἰουπά ἴῃ {πε {ἴπιε οὗ 
Εβαυ (6εη. 3631 30), ἀπὰ 28 Απιδῖεῖκ ἰ5 Ὀγουρῆὶ ἱπῖο ἴῃς βαπια ρεπεδίοργ (ςξῃ. 

2612. 16), 11 ἀοεβ ποῖ βεεπὶ ἱπιροββί υἷε ίοσ Αρὰρ ἴο ὕε δἀάγεβϑεά 85 “ϑοη οὗ 
Αβεγ, δηὰ τἢς τεδάϊῃρ πιϑὺ Ὀὲ οτἱρ᾽ παὶ. ---- Ὡ0.»}} οσσυγβ ἰπ {Πἰ8. ρἷδος οπ]γ. 

Τῆε πιεαπίπρ ἰβ αρτεεὰ ὑροη ΒΥ ἴδε νεγβίοῃβ δῃὰ ἴῃς σοπιιηεηίατεβ. ῬΟββι ὈΪΥ 

ψῈ 5ῃου]α τεδὰ ΡΌΦὉ), οἴ, 71. 145, ψΕΙοἢ, μονγένεσ, βιρτιῖῇεβ “0 ἡκαν ἐπ βέδοες ΜᾺ 
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186 παπάβ. Τῆς οἤδηρε ἰ5 δἀνοςαϊεὰ Ὦγν Οταεῖζ (Ο ελ. α΄. γμαάδν, τ, 188), 

δηὰ βυρρεβῖεά, νἱὰἢ ἃ αετυ, ὈῪ τ. --- 84. ΤΠαᾶὶ ϑάπιιε}᾽5 Ποπιε 5 αἴ Βδιηδῇῃ 

ἰβ 'π δοοογά ψ ἢ 1]. ---838δ. ΤΠαὶ ϑαπιαεὶ ὑπομγφαῖ 10» δα μέ ἰ5 ἴάκεη ἃρ ἴπ ἴἢε 
πεχῖ ςδαρίοτ, ἀπά ἴῃε βΒἰαϊετηεηῖ ποῦ ργεραγεβ [ἢ ψγὰν ἴογ παῖ. Βαϊ ἴῃς ἤπαὶ 
οἴαυβε “Ὼ) ὍΓΣ ΠΥ) ἀοεβ ποῖ ἢϊ νῈ}]}] ἰπ [Π1|8 σοππεχίοπ, [Ιΐ 5 ενϊἀεπιγ ἃ 

εἰτουπιδίαητϊα! οἴαυβε, δπὰ ἱπ 16] ἰ8 επιγεὶν ἴῃ ρἷᾶοθ. Ηδτγε ἰξ πηυδὶ πγεϑῃ 
(ἀογὰ γαλιυεὰ ἀαώ γεγεείεα ἀϊπε, νι Ἀἰς ἢ πλα  Ὀὲ )υϑι πο ἃ ὈΥ ἀπαίοργ, Ὀυϊ ννου]ὰ 

ἐπιρὶν ϊαπηε οἵ ϑαπαεὶ. Τῆς σοπποχίοῃ 8 θεῖζοσ 1 1 θ6 βέο Κα ουἱ, Βυάάε 
Ῥερὶπϑβ {πε ποχί βεςσιίοι νἱτῃ 1, αὶ 1}5 ἀο65 ποῖ βεὲπὶ ῃδῖυγαὶ. 

1: ΒΑΜΌΕΙ, ΧΡΝῚ.-2 ΒΑΜΌΕΙ, 1. ΘΑἹ, ΑΝῸ ὈΑΥΙΡ. 

Ιη [Π6 ῥτγεββηῖ διγαηρθιηεηῖ οἵ ἴῃ 6 Βοοκβ οὐ ϑδπιι6ὶ 1ἢ15 5. 186 

ΒΕοοηά ρτεδῖ αἰνίβίοη οὗ ἴῃ 6 Ὠδίοτγ. Τῇ ἱηισοάυοιίοη οὗ Πανὶά 
τηδῦῖκβ Δ ἐροοῃ. ΤἤεΓε ἰ5 ΠΟ γεᾶϑοη ἴο ἀἄουδῖ, οννενογ, ἰμαὶ τῇ 8 

5816 500 [065 σοῃίϊπας, ίογ ἴῃς ἀδαῖῃ οὗ ὅδ} τηυδὲ αν Ὀξαῃ τοὸ- 

Ἰλιθὰ Ὀγ ὈῬοίῇ [8 δυΐμοῦβ ψῆο ἤᾶνα ρίνβη 50 τηθοῇ αἰζεηϊίοη ἴο 

5 16. Ὑδῖ νᾶτίουβ ἀοουπιδηῖθ ἅγα σοτα πε ἴῃ ἴῃ6 ἢἰβίοσυ 5 

ἰι βἰαηας πιυϑδὲ Ὀ6 εν! ἀθηΐ ἔσγοπι ἴῃ 6 ΠΟΠΊΕΤΟΙ 5 ἀἰβοτερδηςίεβ. δηὰ 

ἀυρ!ϊοαῖε δοσουηῖθ. Νοῖ ᾿πργΟ ΔΌΪΥ τότ ἴδῃ ἴἢῈ ἵνο ψῃϊοἢ 

Βᾶνϑ βιγηϊβῃθα [ῃ6 ργθοθαϊηῃρ Πἰβίουυ πιὰ  Ὀ6 ἀϊδεονεγθὰ ἤδγα. 

ΧΥ͂Ι. 1-13. ΤῊο δποϊπίϊηρ οὗ θανϊά. --- ϑαπηλιεὶ 5 βεηὶ ἴο 
Βειμ! ἤθη, γῃεσε, ἀπιοηρ ἴῃ 50η5 οὗ [ε556, ῃς 15 αἰνί πεὶγ ἀϊγεοιθα 

ἴο [ῃ6 οποῖοσα οἵ 1ῃ6 τρῃϊ οπβ, δηά δποίηϊβ ῃϊπ) ἃ5 Κίηρ. ὍΤῆδ ἴθη- 
ἄξηογ οὗ πε οτίτἰοβ. μ45 Ὀθθῃ ἴο πιᾶῖα ἴῃ βεοϊίοη ἃ ἰδῖβ ἰηϑεγίίοῃ. 

Βιιϊζ 5θνεσαὶ [πἰηρ5 ἰηαἰςαῖα τΠδῖ ἰξ 15 τὴς αἴγεοι σοπτηυδίίοη οὗ ἴῃς 

Ρτδοβάϊηρ παγγαῖϊνθ. ΤΏΙ 566 ΠῚ5 ἴο 6 ποιῃίηρ ἴῃ (ἢς 5[}]6 ΟΥ 

Ιδησυαρα ν ἢ οἢ Γοαυγα5 ἃ58 ἴοὸ βεραγαῖς ἴῃεη. Τῆς τεὐεοτίοη οὗ 

540] 5ῃου]α Ἰορίσα!ν Ὀ6 [ο]οννεὰ ὉγΥ ἴῃς “δβιρηδίίοη οἵ ἢΐβ 5υο- 

ΠΘ580Γ. [ἢ [Π]5 δυΐμοτγ᾽β νίενν, [ἢ Ῥθορὶε βου ἤανε ἃ [πεοογαῖὶς 

ΤΆ]ετ. 8541} νγᾶβ ΠῸ Ἰοῆρεγ βυςῇ ; ϑαπιαοὶ δὰ τεσ, [{ βθθιηβ 

ἱπῃροββίθ]ε τμδὲ [πῃ ρθορὶα 5ῃουϊὰ Ὅς Ἰεῖ Θῃερῃεγά]εββ. ΤῸ 1ἢ18 
τουδὶ Ὀ6 δἀάδά τῃ6 ρῥτογγίηεποα νοῦ αν ἃ ἢδὰ (ἴῃ [ἢ6 ἰαῖθγ 

νἱεν}) 85 ἃ τΌΪΟΥ Ἔβρεοΐδ!ν ομοβεη οἵ δῆνεῃ. [1 σδη ΒΑγάΪγ Ὀα 

ΒΌΡΡοΞΘα τῃδῖ τῃ]5 ἐμοίςε ψουἹὰ ποὶ θὲ πηδάθ Κηοόνῃ ἴῃ ἢΪ5 γουίῃ. 

Βτοπι ἢ ροϊπί οἵ νίειν οὗ σῃμδρῖεγ 15, ἴπδγα 15 ενευυτπίηρ ἴο πιᾶκα 

115 βεοιίοη ἴῃς παῖιγαὶ σοπιϊηπδίίοη οὗ ἴμαῖ. ΝΟΥ οδῃ 1 5εε ἰῃαῖ 

ἴη6 ροβίἰοῃ οὐ ϑαπηιεὶ 15 Δὴγ ἀϊβεγεηῖ. Ηἰἱβ5 ἔδασ ἰ5 ἰηιγοάποβα 
ΟἿΪΥ ἴο δοοσουηῖ ἴοσ ἴῃ 6 βθούεου οὗ ἢἰβ τηονειηθηΐβ. 
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1. Τῆς νοτζά οἵ δίνῃ σοπλεβ ἴο ϑατημεὶ: ἤἤοιν ἐρηρ' ἄρεΐ λοι 

φγίευς οὐέν δα μέ, εὐλέη 7 ἄαῦε γεγεείεα ἀΐηι ζέον γωίδηιρ' συόν 7Ζεγαεὶ ἢ 

ΤῊΣ οἰγουπηβίδηταὶ οἰδιι56 5 αὐτ8 ἰῃ ῥάσα ἢθγα.---- ΔἹΔ τὰν λογη 

τυ οἱ] 85 τῃουρῃ (ἢ 6 ραγίσι]αγ ἤόγη υδ6α ἴῃ δποϊητηρ 588] 

Μετ ἴο θὲ υϑεἀ δραίῃ, οβϑβί!]ν [ῃ6 δυῖΐῖῃοῦ 15 ἱπῆαθησθα Ὦγ ἴῃ 6 

Ἰαῖογ οοῃσδρίίοη οὗ δῃ δηοϊηπτϊηρ ἤοτ ἃ5 ρατί οἵ ἴῃς βδογεὰ ἔωτγ- 

ηἰΐαζα, 45 ϑοϊοπιοη 15 δηοϊηϊθὰ μὲ τἢ6 Πογὴ οὗ οἱ ἰακβϑὴ ἔτοτωῃ 

Ὑδῆν ἢ 5 ἰεηῖ, τ Κὶ. τϑ, --- Αμπα ἐονῖς, 7 τοῖν φεπαῖ ἐλδε το 7έ5:ς 16 
Βεμελερε] τῃ6 μαπλα 7556 (ΥἸ5ῃ 5141) Ὀδίοηρϑ ἴο [Π15 τηδῃ δῖοπε 

ἴῃ τὰς ΟἹά Τεβίαπιθης. [[{8 δἰγγο ορΎ ἰ5 οὔβουγθ. Βει]Θ ἢ πὶ, ἃ 

ψγ6}1- Κπόνῃ ἀ4}}116 ἴοννη ἔνα πλ1165 δοιἢ οἵἉ ΓΘ τυβα] 6τη, 511} βοιγ- 
ἰϑῆ65 τη ἐγ 115 οἱ ἤδπηα. --- 7 ἔστε ἐροζεί μις ομέ ὦ ζίηρ  Οξῃ. 225 

41 2 Κ. τοβ.--- 2ῶ. ϑδηναο]᾽ 5. οὐ] θοιοη 15 ρὰΐϊ ἴῃ ἴῃ6 ἔογτῃ οὗ ἃ 

αιδβίίοη : οι τἠαι 7 φο, σίπιεο δα μέ τοδί ἀεα» οὗ ἐξ αρια ἰδ νι 

ΤΠε οἱάδν σοῃηηηδηϊαϊοῖβ ΔΓ βϑοπιενῃδίὶ ἐχοσοιὶϑεαά ὈΥ ϑ4η}16}᾽5 

Εἰπη! ἀΠγ ἴῃ ἴῃ ἕλςε οὗ ἃ αἰτεοὶ αἰνίπε σοτηπηδης, δηά δχίθησδϊς ἴἰ 

οὔ [ῃ6 ρτουηά οἵ παΐαγαὶ ἢυτηδη ἰπῆγγηγ (5. ἢπλ.). ὙΤἼδ Πδιτδῖου 

γᾶ 5 ΤΊΟΓΘ ΠΟΠΟΕΙΠΕΑ ἴο δοσοιηῖ οΥ ἴῃ ρῥτίναογ οἵ ἴπ6 ἰταηϑβδοίίοη. 

Ηξηςς ἴδ βυρίετίαρε: 7Ζάζε ἐπ τὰν λαρά α εαὔ΄' απ σαν: 70. «αε- 

γίβεο ο γαλευεῆ ἀν 7 ἐσπις] ἴμε σδϑιυ ϑίγν οὗ ἴῃ6 σομπληθηϊδῖοῦβ 
δἰίοηρίβ ἴο } 51} ϑαπλα6}᾽ 5 τεϊσθῆςσα, οἡ [6 ρτουπηά ἴμαῖ ἢ το]ά 

οπδ οὗἩ ἴῃς γββοῃβ ἔοσ ΨῃΪοἢ ἢς οδπΊα. --- 3. Απη ἐπυΐ 7έσεε ὦ 
2716 ταεγίβεε ---- 7 τοῦῦῷ ἐεὰ τάσε τυλαΐ ἡλοις σλαίί ([0 ---- απα ἀποίμ 

«ὐλονι 7 «ἡαῦ οΐηπέ οἱ ἐσ ἠλέε. ----ά, "ΤῊ σοπηπηδηά 15 οατγ δα οαυΐ, 

Δηα αἵ ϑδηι 6} 5 Δρρσοδοῇ, δ[ι6 δὐΐσγς οὗ τὲς εἱΐν εαρισ ἐγεγιόἠηι 

γισεί ἀϊηι] ϑάτηιθὶ δὰ ἴῆ6 νοτὰ οἵ Ὑδῃνβῇ, δπὰ τπογείογε αἶ5- 
Ῥοβεά οἵ ΠΠ{ ἀπά ἀβαίῃ : ν᾽ ἀδίυσ ἔι1556 σοηβίθγηδίίο οτῖα εχ ἱτηρτο- 
νῖϑο δάνεηΐα [Δἴ] νἱτὶ (ϑ ἢ π..). Ηδηςα {Πεὶσ φυεβίοη : 220ες Ζἤν 

εοπίηρ ὀείοξενι ροοά, Ο 5467 τ Κι. χ' 5. Α5 ϑδιγμ6}᾽5 σοπηίηρ σου]ά 
ΒαταΪν Ὀτίηρ νγασ, Ὀὰΐ ταῖρῃϊ Ὀτίηρ οδδυλν, ἴῃ 6 ἰγαηϑἰδιίοη 2εαξέ 

5 ποῖ δρρτορτίδίαβ. -- - ὅ. (ἰνίηρ ἃ τεαββυτίηρ ΔΘ δι 5ἰατίηρ 

ἴῃς οβίθηϑβι!ε οὐ͵)εοὶ οἵ 5. σοηγίπρ, ἢ δἀάβ: δρῶν γομγεεέσες 

απα γοζοῖος τοί τὰ νις αὐ τὰς σαεγίβες) ΜΏΪΟΝ ννὰ8 οἵ σοιιγθα ἃ [δβαϑῖ, 

ο᾽δ. ΤΠε ρυτβοαδίίοη τοαυγε ννᾶ5 σεπλοναὶ σῇ σογοιηοηΐδὶ ἀ66]6- 

τηθηῖ. ϑαπΊι6] Πἰτη561{ δγέῤαγε (ςοηβθοτγαῖε 4) σης απο ΐς τος, 

ἀπά ἐημυ σα ἤλονι [9 τὰ6 ταεγίβεφ] τε τἰϊαα] οὔβαγναησεβ ΠΕ ΟΕ ββΑσΥ 
ἴῃ 500} οα86 ψγεσε, οἵ οοιιγβα, Ῥεδῖ Κποόύῃ ἴο ἃ ῥγδβί-ὑσορμεῖ. 

ὙΥΒαῖ (Ὁ]]ον5 566 Π|Ὶ8 ἴο ἴακα ρίδος δἱ [ῃ6 Ἰυβιγαϊίοη, δηὰ τ ἤδασ 

“νὰ 
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ὯΟ τῆογα οἵ {δε βϑδουῆςο..--6. Ώεη ἴΠῈῪ σαῖς ἴῃ ογάθσ Ὀεΐοσε 
Ἠἰπὶ (45 ἄρρεαζβ ἔγογῃη ἰῃς Ἰαῖδυ νεῖβ65), ἢ6 ᾿γὰ5 ρ]βαβεὰ ὙΠ ἢ ἴῃς 

εἰάεϑῖ, ΕἸ, δῃὰ βαἱὰ ἴο Ἀϊπιβεὶῦ: δωγεδ ἐπ 1ὴ6 ῥγέρεηες 97 γαλτσελ 

ἧς ἀϊΐς αποίρμεα ] 128. Α ἀϊαϊορια τγεηΐ οἡ ἴῃ [86 σοηβοϊου θη 685 
οὗ (δ6 ργορῇβεῖ. Ἠΐ5 ονὴ ομοῖςε ννγὰβ τονε Ὀγ ρείβοῃδὶ δἰ(τδο- 

οηβ, θὰῖ Ὑδην ἢ Ἰοοκοα ἄδερευ. --- . Ζοοῖ ποΐ σή ἀϊΐξ ῥογεον ον 
{λέ λεῖρλ! ο7Γ ἀϊς οἰαίεγε)] τἰμουρῇ [Π|5 δα δὴ δ ρμδϑὶζεά (ἰῃ 
18ε οἴδεσ ἀοσυμηεηῖ) ἴῃ ἴῃ6 οᾶ56 οἵἉ ὅδ]. --- 39 γ 7 ἀστυε γοεεϊσα 

ἀϊνι] 50 [ΔΓ 85 ἴμ6 ραγςοι]αῦ ααδϑίίοη ποὺ θΘΙΌΓΘ 5 5 οοποογηθά. 

- 2» ποΐ ας νη ὅσες ἀρὰ Οοά :46] τὰς ἰαχί ἰ8 ετηθπάςα δῇεσ 
Ω. --- ον »νιαπ ἰροζς αὐ “16 αῤῥέαγαπεε, μέ γαλευεά σοῖς αὐ “λέ 

ἀεαγ ] ἴῃς σοηίταϑβί 5 θθίνγθθη ὈΟαΠγ δηα τηθηΐαὶ οημἀοντηεηί5. ---- 
8, 9. ΑΑἩὄ 5ἰπ|}]1ὰτ βεηΐεποςα 15 ραϑϑεᾶ ου Αθἱηδάδο δηά ϑῃδιηιηδῇ. --- 

10. «50 7556 νισεΐς ἡϊς σούση σοηῖς ῥάδς ὀφξγογέ ϑαηιμεὶ  πδπλεῖγ, ἴπΠ6 
Β6ν6ὴ 0 Μ6ΓῈ ἴῃ ἴπΠε6 ἤουβε, ΟὨΪΥ ἴο αἰβοονεσ ἴμαὶ γσλτυεή λαά 

μοί εἰσεόη “λέδε. --- 11. Το ϑατασεὶ᾽ 5 Πα ΌΪΤΥ ΥΠ ΘΠ ΕῚ 4}} Πδα σοτηδ, 

76556 σοηΐεββεβ: 7476 ἐς σὐδ τὴς γομηιρεσί, ρα ἄξ ἐς ὦ τὐεῤἠεγα 

τυὐ ἐἀε πος] τη. ϑαπῆιθὶ ἀ5κ8 ἰπᾶὶ ἢῈ Ὀὲ βεηῖ ἔοτ : 207 τῦέ 

τὴν ποῦ δερίπ τ. «αεγίβες μηδ ἄς ἐονὶς ἀὐδλογ] τῃε τεχὶ 5 μοὶ 

ΔΙτορεῖμε σεγίαϊη. --- 12. 6556, ἰὴ δοοογάδησα ψὶτ [Π6 σοπητηδηά, 

βεηΐ δηά ὑγουρῃΐς αἰτα : “4πάέ ἦξφ τὐᾶς γεν, α γολ οὗ πε 4γὲς 

σαπα ροσν αῤῥέαγαρες] ὨΘΑΥΪΥ ἴμ6 βᾶπης ἀδβοσίριίοη ἰ5 τερεαϊθα 

13. ϑδπλμεὶ τεοεῖνεβ (ἢ6 σοΙητηδηά ἴο δηοῖπιὶ Πΐηι. ---- 18.. 80. 6 
ψ 85 δηοίηϊθα, σμα 26 δ᾽» οΓ Υαλτοεὰ ἐανις το Ζαυϊά ον 
7λα! “αν οπιυαγαἶ:} 85 Ὠδὰ Ὀδδη ἴῃ 6 σαβα ψΠ Ἢ 5640], τοῦ ἢ, Ἀανίά 

Βᾶ5 ποῖ Ὀδβὴ τῃηβης οηδα ὉΥ Ὡδπηθ ἀη{}} (Π15 ροϊηϊ. ΤῊΪβ 15 ρτοῦ- 
ΔΌΪγ ἰπιεπιίομαδὶ, ἴο μεϊσῃίθη ἴῃς εἤεοῖ. Τῆδ παιταῖίνα επᾶς ψ]ἢ- 
ουἱ ἄΠΠΕΙ δοοουηΐ οὗ ἴΠ6 ῥχοροβεα βδοσγίῆςθ, οὐἱγ δαάϊηρ δῇϊεσ 
ἴπε δποϊμίηρ : ϑαριο αγοος ἀπα τυεηΐ 9 Καναλ. 

1. πτῦσν 97] φεπεγα! γα πα 10 (ο]]ονγεά εἰϊμον ΟΥ̓ ἀποῖμεῖ ἱπιρεγαδεῖνα, 
οἵ ἈΥ̓͂ ἃ Βηϊϊε νεῖν Ψ ἢ γ, Βαϊ οἵ, ἽΠΡΝ ΝῈ ποῦ Νυμη, 2327; ἼΧΡΙΝ 25 Νύυπι. 

2414, νῷ", Ἴεσσαί ἰ5 ἰουηὰ 4580 'π [ῃ δ ἔοττη ῬΦῚν (ρειπαρβ σιαρ οὗ γαλιυεή)." 
-- ΤΟΝ] ἰπ [18 βεπβε ἴῃ Ε'ὶ (ράβϑαρεβ γε οἰϊεὰ δῦονε). ---- 3. ΡΌΦ.] ἴῃς ρεγίεος 
νεῖ τυστὺ ἐορσοεμ σε σομτίη65 πε ἱπηρετγίεος ἰἴπ ΔΩΥ οὗὨ 1ἴ8 56Ώ865, 850 δίϊεσ 

Ῥαγεῖο]ε8 ἡ ἢ ρῖνε ἃ οοπίηρεηϊ 5εη86, Ὀγ,, 7: ηδέδϑ, δ. 115, αν άβομ, ϑγηήαχ, 

ὃ 53 Ὁ, ἀῃηὰ ἴῃε ἐχϑιηρίεβ ἴμεγε οἰϊθα, Ἔβρεοίδ!ν 2 5. 1218, Τῆς ύφα ἱπ ἴῃς 

4 Βυῖ Ἐ᾽ 566π|8 ἴο Ὀ6 ὁη6 6]απχεηὶ οὗ 6 ΠΔπΊθ ἸΦὩΝ, 268, εἰς. ΗἩοπιπιαὶ οοπλ- 

Ῥασεβ 1[-5ῃαὶ νἱτἢ 1- μα οά, [-ἰάτλασ ἀπὰ [-οσεσ (λέ σγασὶ ζυεδεγἠογεγμηπ, Ὁ. 116). 
: 
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ταϊά]ε οὗ ἴῃς νεῦβε ἱπάϊοδϊεβ (85 υ8.41}) ἃ ἀϊβεγεπί πιοάὰς οὗ νεῦβε εἰν βίοῃ, 
-- 3 γῦ}»] Πι. 218 15. 71, Ὑδὲε εχργεββίοῃ ἱπαϊοαίεβ {παῖ πῦ» ταῖρας θὲ 
υϑεὰ οὗ {πε γουπρ οἵ οἴμεν δηϊπιαὶβ (ἢ ἴῃ 6 ςδπ}6]). --- Ὑ}2} οἷ, 1484,--- 

8. Π212] 8 ἃ τηϊϑίακε ἴοσ πϑῖ ψΠΙΟΝ 5 υβεὰ Ἰ ΝΡ ν.δ (εττοπηεουβ δηιἰοὶ- 
Ραϊίοι οἵ {πε 3212 ἴῃ [Π6 Ἰδίξες νετβε). --- Ὑκ ἼΌΝΤΦΝ] ρεσβαρβ τυάοηε 7 «ἀα)] 

εοπμαριαῖ ζήδέ, οἴ, ΤΥ ἡ) ἼΟΝ 12. 2 5. 16}}..---, ἸΩΝΎΡΟ «Ὁ. ὙΥ0}} [6 ἐορ- 
“ἐγμοΐο ῥγερηαρς α5 οἴδῃ, 71. 145 1516 1 5. 213, --ο ἽΝ.) ταῖραϊ θὲ 7υϑιῃεὰ 85 

τε ἱπάεδηϊϊε ο»»6 σαξά; Ὀμΐ 45 [πε εἰάδτβ γε ἃ ἀϊβιίῃοξς δπὰ 1ἰπιεὰ Ὀοαγ, ἱς 5 

ῬτοῦΔΌ]ς ἐμαὶ ννε βῃου)ά τεδὰ ἴῃς ρίυγαὶ, ψντἢ [με νεγβίοῃβ δπὰ 30 Μ55. (Ὀς6Ε.). 

-τ-ὉΦ] τεδὰ οὐσπ, Αἴ ἴδε εῃά οἵ ἴδε νεῦβε (ᾧῷ δ ἀβ ὁ βλέπων, [Βαϊ 8 ΠΝ, 
τ Β ἢ οδα θὲ σοπδίτυεα ἤοτα ΟἿΪΥ 85 ἃ νοσδῖίνθε. Ὑὴε ἰηβεγίίοη ὉΥ ἃ βογίδε 15 

Βασαν ΡίοθΔΌΙς, ΜἘΠεῈ τῆς οπιββίοῃ ὈΥ οπα Ψψ8ο ΤΒουρῆι (ἢς {16 ποῖ ἀϊρπὶ- 

βεά ἐπουρῇ ἔοσ ϑατημδὶ 15 ΒῈρροβδθϊςα. --- δ. ἸΦῚΡΓΣ] [δε ταρυϊαῦ ἴεγπὶ ἔοτ ῥτα- 

Ῥατίηρ ομεβεὶῇ ἔογ ἀρρτγοδομίηρ Οοά, 705. 35. --- Π212 ὯΝ ὈΓΙΝ2] καὶ εὐφράνθητε 

μετ᾽ ἐμοῦ σήμερον ὥΔΒ: εἰ σίαίε »ιφειρε οἰ 7οκιρεαἶ νεῖ» ἵ ((οὰ, 1.65.). Α5 ἢ 

15 Ἔπιίγεὶ Υ σοπηπιοπρίαςς δὰ ΟΦΘΔΒ 15 τηοτε νἱρογοιβ, 1 δανε (ο]οννεὰ ΤΉ., ]., 
ἴῃ δάοριπρ ἴῃς ἰαἴξετ, ---- ΦῚΡ.}}] 18 υϑεά οἵὗἩ Μοβεβ ψβεη δε οοπβεογαῖεά ἰδὲ 
Ῥτίεβίβ, Εχ. 2841 (Ρ), Ὀυϊ αἷἰδο ψβεῃ με ργεραγεὰ ἴῃς ρεορὶβ ἔοσ ἴῃς βρεοΐδὶ 
Ρτζεβεῆςα οἵ Οοά, Εχ. 191} (Ε); οἷ, αἰβο 1 8. γὶ. ---᾿ 6. ΤῊ παᾶπιε8 οὗ {Πε ἴἢτεες 
8005 Βεῖα τῃηεηίοπεά ἃγα τερεδίεὰ 17}8, -- ἸΌΝ] ἴπ 6 νου 8. [γε]υ θην υβεὰ 

ἰπ (ἢς 8εῆβε οὗ σαγέρρ 19 ογέσοί, ἐλέη ξέν. -ττ- ἽΜ] 5 βἴγοῃρὶγ δϑβενογαῖϊνα. --- 

Ἴ. ΠΝ] 4}} [παῖ ἀρρεδβ ἴο ἴδε εγδ. --- ΟἼΝΩΙ ΠΝ ἼΦΝ] ἴῃς εἰ ΠΠρ5ὶ5. 15 ἴοο 
ΒΆΙΒἢ δπὰ νὰ πηυϑῖ ΒΏρροβε ἃ ἔδυϊ ἴῃ ἴῃς ἴοχί. Ν'ε., τ.» Βα. ἐπιεπὰ, δῇεσ ὦ, 

ἴο Ὀτῦν ΠΝ" ὈἼΝ ΠΝ ἼΦΚ2. ΤΉ. Παὰ ῥγοροβεά [ες βᾶπιε Ἔχοερὶ {παὶ δα 

τεϊαϊπεά “φῦν. Ηςε ἰβ πον [ο]ονεὰ Ὀγ ΚΙ., ψ τ [ἢ ε ἰγαηϑ]ατίοι : Οαΐ αἷρες γ1οἱ 

γεέραγα τοἀαΐ πιαν γεέραγα. ΤῊΪ5 15 ἀεἴβηβ"]ς, θυϊ 1 ρατὶ οἵ (ὦ ἰ5. ἰακεη, ἴῃς 

Ῥτεβυπιριίοη ἰβ ἰῃ ἔδνουν οὗ ἴῃς ψἢο]5. --- Ὁ.).}Ὁ} 5 ἀἰβῆσαϊ:, Βεσαυβε ἴδ ἀοεβ ποὶ 

Οὐσυγ εἰβένῃεγε ἴῃ [ἢ:}8 86 η86 --- που ρἢ ΠΕΑΥν 50 ἰῃ [μον. 136 Νυμι. 117 (Ὁ) 
οἵ, 1εν. 1366 οἰϊεά ᾿γῪ Ὦτ. Ιζὲ πιυβῖ θὲ ςοπίγαβιβά στ 2255; δ8 ἴῃς Ἰαϊξαῦ 
ταυϑὶ πιεὰῃ (Ὑδην ἢ ἸοΟ 8) αὐ κε ἑμρι}ῦ σιᾶρ (οἴ. ΒΏΒ. 5.5.) ψὲ πεεά δὴ 

ἐχργεβϑίοῃ πηεϑηΐὶπρ ἂαΖ δλε ομέον γπαρε,; εἰς πρόσωπον (ὦ ταῦ Ὀε ΟἿΪΥ 8ῃ δἰτεπιρὶ 
ἴο τεπάογ 38, Ὀυΐ ᾿πνίϊε8 υβ ἴο βυθβιίταϊε Ὀ.)55, ἔοτ ψ βίοι, βόνγενοσ, [μθγα 8 πὸ 

ΔΏΔΙΟΡΥ. --- 8. 227 [ἢ βαᾶπηε πᾶπὶα ὁσουγβ 7]. --- 9, ΠῸΦ] [8 Δρρδυγθηῖν {πε 
βᾶτιε Ὁ ΠΡΌ, 2 5. 138.---10. Υ}2 ΓΡ2ΦΊ πιεδῃβ ἀΐς σευ 5055, τπιοῖ σέϑ δε 

Ὁ τς ο»ι5, ὙΠ ἢ ψου ἀ θὲ αἰ ΈΥΘ ΠΕ ἐχργεββεά. Ιἰ 18 {πεγείογε ἱπδοουταῖε. 
ἫΠ2 [ΟἸ]ονεὰ ὈΥ͂ 3 8εεπὶ8 ἴο θεὲ Πευϊεγτοποιηῖς, Ὠϊ. 75 143 185 1 8. ἸΟ 33. --- 

11. ἸῺΓΠ] ΒΌΡΡΙΥ Ὅ)2»Ὁ δ5 ἴῃ 705. 317 411 (ΤΕ). --τ ἼΚΦ βεεπιβ ἴο δὲ ἰδοκίηρ 
ἴῃ (ὃ ἀπά {πε βεῆϑε ἰ8 ροοὰ νι μουῖ ἴξ (Βα.). ---- ")ΠΥ] ἰδ ργοΘΌΙΥ δὴ δορτενὶ- 
δἰεά 5ρε!ἷηρ οὗ γπ)5ν, [πουρῇ, 85 ἴῃς βυδ)εοὶ ἱπηπηεαϊαιεἰν ργεσεάεβ, ἰξ 8. ποῖ 
ΦΌΒΟΙ ΕΙΥ Περαββαιν {παᾶὶ ἴῃς βυβῆχ ὈῈ ἐχργεββαα, ---- ΝΥ} ΠΡ] ποῖ 2ισοζμγ ρρ 

“ἀε βοοξ Ὀυὶ αοίίρρ᾽ ας «περλεγαῖ τοί ὰ “ἀε Μοοξ. ---- 30}} κατακλιθῶμεν ΔΒ, 
ἀνακλιθῶμεν (6; ἀϊξουπιρεπιυβ ΒΞ. Α58 ἀνάκλισις 566 Π|5 ἴο τερτγεβεηΐ 200 ἷπ 
Ομδαῖ. 113 1 ἰ5 ποῖ σεγίδίπ ἴπαὶ Ψ δά ἃ ἀϊβετγεπὶ τεδάϊηρ : κατακλίνομαι τῆοτε- 
οὐεῦ ἀοεβ ποῖ δηγνῃετε τεπάθυ 3Φ᾽, Α8 330 ἰβ υβεά οὗ ροΐῃρ δροιυΐ ἴῃς αἰϊᾶς 

858 ἃ ρᾶτί οἔἉ ἴῃς 58οτίβοϊδ] ὑγουβῃῖρ, ϑϑπιιεὶ ΠΊΔῪ ταθϑῃ τος τοῦ ἱ μοί δεορένι ἐδδ 
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“αεγίβεε ἀπ με οοπθ. 86 566 πὶ8 ἴο ἱπίεγργεϊ 31’ Ν, --- 13, ὍΣ ΓρΥ ΡΣ] ἰ8 ἱπι- 
Ῥοββίῃ]ε ἴῃ ϑρίϊε οἵ τιν" πθν Ὁ», 1743, Τῃ ῬΟΙᾺ ράββαροβ γε πιυδῖ τεβίογε Ὁ“ 
2ΟἿΞ3 δ8 νγὰ8 566 ὈΥ̓ Οτβεῖζ δηά, ἱπάερεπάεμ!ν οὗ μἷπι, Ὁγ Κτεηκεὶ, ΖΑ͂ ΤΊ. 

Π. Ρ. 309. ΚΙ. ργοροβεβ ὙΦ 2) )ν, γεα-λαῖνεω. τον Ὁ} ἴογ πνδ, Πδγα ΟἹ]. 
- 18. πῦστυ] ρεγθαρβ σμόβεη τ ἱ ἢ σοπβοίουβ τεΐεγεπος ἴο 1οἱὐ, ὙῆΣ δοοοββίοι 

οἵ τε 3ριτῖξ ἴῃ ἴμε οαϑε οἵ 880} ψαβ, πονενεσ, βϑραϑπιοάϊς. Τῆς ἰάεα οἵ τμς 

δΔυῖμοῦ β5εεπβ ἴο ὈῈ (μδὶ ἢ Πανὶ ἴξ νγὰ8 οοηβίδηϊ, ---- ὙὙ] 830 ττίεπ ἴῃ 
ϑατῦυ αὶ ἀπά Κίπρβ; ἴῃ (Βτοηίοϊοβ, Εζγα, δὰ Νεβετηῖδῃ Ὅν, ΤῊΣ τπσδηΐηρ 

οἵ ἴῃς πᾶπιε 15 ἀπκηόνῃ. (ἱ, ΒΒ. «εὖ, ---- ΠΣ] οἵ {ἴπὶς 85 3035, 

14. 23. ΤῊιο ὅτεϊ δοοουππΐ οὗ θαν 8 οοπιΐπρ' ἴο οουχί. --- 840] 15 
τοττηεηιϊθα Ὁγ ἃ ἀϊνίῃε ν᾽ 5ἰἰΔιίοη, ἀρράγεηίν τλθπίαὶ ρατιυγραιίοη. 
Μυβῖς Ὀεϊηρ ἃ Κπονῃ τειηθάγ, ἢ15 σουγίίοτα τεςοιηπιθπα ἢἰπὶ ἴὸ 
566 Κ ἃ 5Κ|1π Ὦάγρεσ. Οἡ [ιἰβ ἄρρτοναὶ οἵ ([ῃ6 ρίδη, αν ἰ5 

τηθηςοηεα ὈΥ Οἠδ οὗ [6 σουτίίοτβ, δηα 8541} βεηάβ ἴοσ ἢΐτη. (οηι- 

ἴῃ ἴο σουτῖ, Ὠαν]ἃ 5ρΡΕ ΘΑ Θβιδ Ὁ] 1565 ἢ πλβ ὶῇ ἴῃ [ἢ6 ἔδνουγ οὗ 

τῆς Κίηρ. 

Τῆε δβήοιίοη οὗ ὅδ] 15 ἀδϑορεά ἴο απ εοὶ «δὲν ον γαλτυεὰ 

ἴῃ ν᾿. 1ὴ6 τεπηδϊπάθσ οὗ τῆς δοσουπὶ δ85 τε δφ᾽γὴ ο7 Οοα, ὑνῖςα 

ἢ της δά]εοῖνε εὐ] (νν..5. 15), οὔσας ἴῃ [6 οὐττοηΐ ἴοχὶ ψίτπουϊ 
αυα!βοδίίοη. ΤῊ ἀϊβδγεποςα ἴῃ [Π 6 ἀ56 οὗ ἴΠ6 αἰνίηθα πδῖης ῥγοῦ- 
ΔΌΪΥ 5ῃονβ {παῖ ν.} δα5 Ὀδεη τηοάϊβεα Ὀγ ἴῃ τεἀδοϊΐοη. ὍΠα τοϑὶ 
οἵ [Π6 Ρᾶγαρτδρῇ ἰ5 μδοπηορβρβηθοιβ Ἔχοθρῖ ἃ βἰρῃϊ ἰηβεστίοη ἴῃ ν.},. 

115 ἀϊβῆσαϊς το ἄϊδοονετ [6 ἐχαςὶ ἰάδα οἵ ἴῃς ϑριγιι οἵ σοά ἴῃ 

τῆς τηϊηα οἵ 1158 δυΐμοσ. ὙΠατα βεθτηβ ἴο Ὀ6 ὯΟ ἴγαοε οἵ ἃ Ῥεϊϊεῦ 

ἴῃ 1ῃ6 εχἰβίξῃηςα οἵ 6ν]] 50 τ] ῖ5, ἰῃ ΟἿἿ 56η56 οἵ ἴῃ6 ψοτζά, ᾿ῃσουρῃουῖ 
της εατὶοσ ρεποά οἵ ερτεν ᾿τοταῖαγο. Απά [τῆς Ὀεἰϊεῖ εχἰϑιβά, 
τῇς 5ρίτῖ5 οου]ὰ Παγαϊγ Ὀ6 ο4|16ἀ εοὰ οῥίγτς φΓ Οοαά. ΤῊ δῇ ἰηϑῖσας- 
εἶνε ράββαρε οἵ [86 ᾿δίεσ Ὠἰδίοτυ, τ᾿ Κ. 225 53, να ἤπαὰ 26 .δ)έγί 
οἤδεπίηρ ἴο ὃς ἃ βρὶπὶ οἵ ἄἀδβοοὶς ἰη ἴἢ6 πιουτῃ οὗ τΠῈ Ῥτορῃεῖβ. 

Ετοπὴ (ἢ]5 ψὲ σοῃοϊαάα ἴῃαϊ τῆς ϑριγιι (Πουρῃϊ οὗ 85 ἴπμ6 ἀρεῃοῦ 

οὗ εν] τνᾶβ (ἢς βατὴθ ϑρίηϊ ψῃ ἢ 5εἰτγθὰ ἃρ πη ἴο ροοά, ἀπά 
τ 5 ποῖ ἱπηργοραῦϊα τμαὶ (ἴῃς δάὐθοϊΐνεα φοΐ 15 ἃ ἰαῖθυ ἰῃβθυτ ὁ ῃ 

ἴῃ 1ῃὴ6 δεοοουηΐ Ὀείογα 05. ΤῊΘ διυῖῃοτ᾽5 σοησδρίίοη 15 σογίδί Ὺ 

νΕΙ ἀϊβετγεηὶ ἴτοτη ἰῃαὶ οὗ ν.5 ἴῃ Ὡς ἢ τῃ6 ϑΘρι τς βεθῖβ ἴο θὲ 
νἱενγεά 85 ἴῃ6 σοηβίδηϊ επἀονιηεηὶϊ οὗ ἃ σοῃπβθοσαῖθα ρεῦβοῃ. 

14.233. Τὴ 1452 τῆς δυΐδμοτ τοπιδτκβ [δῖ τυλερευον δϑαμέ τατο ὦ ναὐίαρι ῬΙΩΤΣ 

ἀπε αὐαελεά ἀνε το ἀϊνιδος ὙΠΙ8Β σαηποῖ θεὲ τε σοποϊιβίοη οὗ ἴῃ Ἠϊβίοτυ οἵ 
ὅδ], ἀπ μετα 1 Ἔνθ γΥ ργοραὈ }Πγ {παῖ ᾿ξ ν᾿ᾶ5 ἱπιοπἀεἀ ἴο ἱπίτοάμος τς ὨἰϊδίοτΥ 

οἵ Ὀανίά. Τῆς οτὶίπαὶ οοππεχίου νἱτἢ ἴ8Ὲ ραββαρε Ὀείοτε 8, Ββονγενεσ, ἢδ8 
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Βεθῃ οὔβουτεά. [π μα Ὀοὰγ οἵ ἴῃ ρῬαγαρτδρῇ, 540} 5 αὐ] οϊΐοη '8 ἀβοτ με ἴὸ 
Ὁὐτῦν πτλ, ΤΕ οτὶρίπδὶ παγγαῖϊνε πιυϑὲ αν υδεὰ 186 βᾶπια ἰδγπὶ δἵ ἴπ6 ἢγεϊ 

πιδπίϊοι οἵ ἴα ἴσους. Βυΐῖ ψεὰ πον ἢπὰ ἴῃ ν.18, γὴν ὨΝῸ ΠΡῪ Πγὰ, ἃπὰ 88 ἴδ 8 

ορεηίηρ ρᾶτί οὗ παῖ νεῦβε ὄἜχργεββϑὶγ ἀβοίδγεβ ἴμδὲ τε μδῤέγὲζ οὔ Ῥαλτυεῆ ἀαὰ 

ἀεῤαγίεα γγονι δαμέ (ΤῈ ενϊάεηϊ τεέεγεπος ἴο ἢΐρ σοπιῖηρ ἀροη [λ)ανὶά, ν..8) 
ψ6 οομοϊαάς {μα ν.}6 ἢὰ5 Ὀεὲῃ οοιηροβεά ἴον 115 ργεβεηὶ ρίδοα, ὍΤῇε οτος 
ἅτε ποῖ ἀρτεεὰ; Κυ, (ἸΟΟΞ, Ρ. 384 οἴ. Ρ. 388) βΒᾳρροϑβεβ βοπιειῃίηρ οσαΐ ουΐ ἔοτ 

1λε ἰηβεγιίίοη οὗ 15}-1618, ΒΒ. (Λ᾽.5. Ρ. 214) δῃὰ (ο. (4 κ28, Ρ. 102) βπὰ 16} 

πε ἀΐγεοϊ σοπεϊπυδίίοη οὗ 1482, ΚΙΊ, ϑαρροβεβ (μδὲ (Πΐρ ἰβ [ῃς Ὀερὶππίηρ οὗ 8 
πεν ἀοουπηεῃῖ --- ἃ ̓16 οὗ Ὠανὶά. 

14. ΑΚ πον τϑδά, ἴῃ νεῖβε βᾶγ58 ἴπαὶ “ὴε ϑῤίρ ἡ ἡ" γαλευεὰ ἐ6- 

2αγ )γονι ϑαμέ ἀπά ἀρ εὐ ορίγί ον Υαλευεὰ ἐγρομόἐε ἀΐρη] ἴῃ 6 

νει τηεδη5 Κὰ τμαϊίεην εῤοη οὐ εἰαγήσα. Τῆς δβ]οϊοη τηδηϊ- 
(ἐϑι6α 1156] ἰὴ βυδάδηῃ οὐ ἁηγοαβοηίηρ 5 οὗ ἴδγγοσ. Βοίῃ πιθηΐδὶ 
ἃηά ρῥἤγϑίοδὶ ἀΐβεαβα (δῖ δβρθοῖδ!ν πλεῖ 41) ὑγογα δϑου θα ἴο ἴῃ 6 

ΔΘΘΏΟΥ Οὗἁ 61] 5ρ1Ὁἰ15 ὉΠ1] νου τεοθηΐῖ {ἰπ|65, Ἔνθ ἰπ ἴπε πλοϑῖ 
ΘηἸρζεπαα σοτηγλυ 65, οἵ. ϑοθηλ. 1. Ρ. 549, Νενίυ5, 2 έγιοηι 

“ρεεεσείοπ (1896). ὍΠε ψογάϊηρ οὐ [ἢϊ8 νβῖββ τηδὺ πον παῖ 

τε δυῖμου μαά βοῇ δὴ ἰάθα, [πουρῇ, οὗ σουτβς, ἢς αἰά ποῖ τὨϊηὶς 
οὗ δῃ ογρδηϊζεα ἰηράοιι οἵ ϑαΐδη, βιιοἢ 85 πηεεῖβ τ18 ἴῃ Ἰαῖθυ {ἰΠ165. 

Ηδς ἰ5 σαγϑίμ, ἰῃ ἰδοΐ, ἴο 8ῃῆονγ ταὶ [Π15 ἀρϑηΐ (ΟΥ ἀρΘῇΟΥ) 'νᾶ5 

ἘΠΈΓΕΙΪΥ 5 )εοῖ ἴο αηνγεῃ Ὁ ἀεδηΐϊηρ ἰξ ἃ5 ἣε ἄοεβ. Τῇῆὴδ Ατδὺ 
ἰάδα Πα ἃῃ ἰῆϑαπθ ἤθΊβοῃ ἰ5 ροββεβϑεα ὮὉγ ἃ 2515. πόονῆσγε ἀϊ5- 

ΠΟΙ Ἐχργεββαᾶ ἴῃ ἴῃ ΟἹα Ταβίδιηεηι. Βεβίάες ἴῃ 6 ᾿γίηρ' βρίτἰξ 

ἴῃ 186 τηουτῃ οὗ ΑΠδθ᾽5 ρτορἢείβ, νὰ πιᾶὺ οἱΐα ἤδγα ἴῃ ἐν]] βρὶ πὶ 

βεηΐῖ ὉΥ ἀοἀἁ Ὀεΐνεθη ΑὈἰπλθ βοὴ δηά ἢἰ5 βι )]εοῖ5 ἰῃ Θῃμεοῆδῃι, [ἀ. 
οἷ. Ῥοββί!Υ με βρίϊ οὐ ᾿εδουβυ πιθπιϊοηθὰ ἴῃ Νυπι. 5᾽’ ΤΩΔΥ 
Ῥὲ ὑσουρῇϊ ἰπίο ἴΠ6 βᾶτὴς οαΐεροιγ. Τὰς ἴογηὶ υβεἀ ἰη [ἢ τεβὶ οὗ 

τ 5 δεσουπὶ 5ῆονβ ἃ αἰεγεηὶ σοηοορτίοη. --- 15, 16. 841} 5 56ῖ- 

νδηϊβ ὈῬΥΌΡΟΒβα ἃ ζει Ἔν ἴοσ ἢ 5 δῇπιοιϊϊοη : 4 εὐ ερὶγ ἡ Οοά ἐς 

φομδίῥηρ (ὦσε; ἐξέ ἐὰγ σέγυσπής “ῥεαξ, σπαὶ ἐλεν τοῖϊ τεεξ α πιαπ 

σζί με ἐπὶ ῥέαγίηρ τις ᾧνγε] τῇ. ἰηβίγαπχθηΐ 15 οὴθ οὗ ἴῇοββα τηοϑὶ 

{τευ ΠΥ πιοπποηδά ἴῃ τ[ῃ6 ΟἹ Τεβίαπιεπῖ. Μαυβὶο ἰ5 αββοοίαιϊθά 
ψ ἢ Ὀεηΐρη ροββϑεβϑίοη (ΟΥ̓ ἴμε βρὶ πὶ οὐ (οα) ἴῃ ἴῃ οδϑεὲ οἵ [8 

Ῥτορῃεῖβ, τοῦ 2 Κ. 4... Ηξχα [ἴἴ ἰ5 ἐχρεοϊεά ἴο ργόσυγα τεϊϊεῖ ποτα 
οὈβεβϑίοῃ. Α 5ἰ ΠΏ} |γ 6 ΘΓ 5 μ6] ἃ Ὀγ τ[μῃ6 Οτθοῖβ δηὰ [1 δίϊῃς." 

ἃ ὕᾧ᾽Ά᾽ οβίεηαϊ! Ῥγίμαρογαβ ἀρὰ ϑεπδοᾶπι, ϑοῦπι. Ὁ. 551 οἰϊϊηρ ϑεγαγίυϑ, “ φυΐ 
ν δάϊὶ ρίαγεβ δυΐογεβ δἴαιιε Ἔχαπιρί τί." 
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-ἸὉ 8601 αϑβθηῖβ, βαγίηρ : ζΖοοξ ομῇἕ 70, νι ὦ ριαμ τοῖο ῥέαγς 
τυοἶ! απα ὀγίπρ ἀΐνι 19 »16] ἴῃς Κίπρ Ραΐβ [με αυδ)!βοδίίοη ἴῃ βοπια- 
ναὶ Πρ ΕΓ ἰεγπιβ ἴῃ8η ἴῃς σουτίίεγβ. --- 18. Οηα οἵ {Ππ6 αἰτεπμἀδηῖβ 
ταεπίίοηβ αν 85 ἴῃ 6 νε Ὺ πᾶ ἴοσγ ἴῃ6 μἷδοε --- ὦ γημείείαπ, ἃ 

»ιαπ 97 υαίρμγ, α τον, γμαϊεῖος ἐπ τρέφε, ἀϑὰ ὦ σιαπ οὗ 2γες- 

ἐμέέ, απα Υαλτυελ ἐς τοὰ λνι] ἴῃ 6 ραπεργτίς ἰ5 [6 γεσουηηθηάδ- 

το οἵ ἃ ἔπἰδεηά αἱ οουτῖ, δηα πιυβῖ ποῖ θῈ ἴάκβη ἴοο ἴσα! γ. Βυϊ 
1 σεται ἶγ ἱπρ] 165 ἴμαὶ Πανίἃ πὰ αἰτεαάγ μβδά βοπιὲ ὄἜχρεγίθηοα 
ἰῃ νᾶ, δηὰ μὰ αἰϊαϊηεά ἴο πιδη᾿β εϑῖδίῖθβ.0 ΝῸ ϑβυρροβί[ἰοη ν]]] 

ΘΏΔΌΪΘ 5 ἴο ΠαΑΙΠΊΟὨΪΖΘ [ἢ}15 βίαϊθπιθης ἢ [ἢ ΘΑΙΠΕΓ ρατί οἵἁ [ἢ ϊ5 

Πδαρίει, δα νῖτ βοῖηα ρατγίβ οὗ 17. --- 19. ΤῊΣ τϑβυϊ 15 (ῃαἱὶ 54] 
Β6 45 ΠΊΘΒΒΘΏΡΟΙΒ ἴο 6556, ΒΑΥΪΩΡ: δεη γιό 7Ζαυΐϊά τὰν δοη] τῃμαϊ 
ἣς ἰ5 ἀδβου θα δ5 Ὀείῃρ' τὐΐζά “ὰ6 βοοξ 18 Ῥυοῦδοϊν δὴ δε βουρῃι 
οἵ ἃ βουῖθε, ᾿δουρῇ 1 νγᾶβ ποῖ ὈΥ ΔῺΥ πηεδῃβ ἀεγορδίουγυ ἴο ἃ βτοόνψῃ 

τδῃ ἴὸ ἴακε σματρα οὗ ἴπ6 ἤοοκϑ, 85 5 βεβὴ ἰῇ [ἢ οαϑ65 οἵ Μοβεβ 
δηὰ 7460}. ---20. Οὐεάϊεηϊ ἰο [ῃ6 πιεββαᾶρα, γέ: 56 Ἰσοῖ {τη ἔρανες 
φ΄ ὀγεαή απά α εἰίη ο7 τοίριο ἀπά ἃ ἀἰα ] ἴῈ6 τηοάθβϑὶ ῥτεβεηΐῖ οἵ ἃ 
[ατύλοσ ἴο ἢ15 Κίηρ, σπα τεηΐ ἠάσηι ὃν 216 λαπαά 97 Φοαυϊα ἀΐξ δορὶ 10 

,ϑα"] [ἃ γγὰβ ποὶ ροοά ἴοσῃι ἴο δρρτόδοῦ [με Κίῃρ νιϊδουΐ ἃ ργε8- 

Θηΐ. ---21, 92. ᾿ανϊὰ ννᾶβ ἰδάκθῃ ἰῃπῖο 940} 5 βεύνίος σημῶ δας 

ἐρουεα ἀἕἔνι απαᾶὶ ἀφ δεεανιό ὁπό οὗ λὲς αγηισεγ-δσα»ε7ς: τἴῃ6. Κίηρ 
βυττουηάεά ὨἰπΊ5εἸΓ ἢ 4 θοάγ-ριατὰ οὗἉ 1Π656 5ηυῖγεβ. ὙΠ Ὲ τῃς 

ςοηβεηΐ οὗ ἢἷ5 ἔαί μεσ, Ὠανι ἃ νγὰβ ἴῃ ἃ ρεσηηδηθηΐ ΘΠ 6 Γ οὗ ἴῃς 
οουτί, --- 23. 4:4 τυλτη {ὴε οῤίνἰ  οΓ σοί ἐαηις πον δαμέ, αυϊά 

«σοί ἑαζε “6 γε απα ῥίαγ, σπαὶ δαμέ τυομδ ὀγεαζλιε ,»ἐέέν, ἀπά 

«υοιωἑ δέ τυείΐ, απή 266 ευϊὶ ερίγὶ τυοιρ ἡ ἀεραγέ ον Αγ. 

14. ἸγΠ79321}] ἴῃς ρεγίδοϊ τ γανν σοηβεοιεῖνε πα ἰγεσασπίαιἠ να ἔοσος. ---- 
ΔΥΠ ΓΝῸ ΠΡ ΠῚ] ἔπε βρὶ τς ῖ5 πονβετς εἶβε ἀθβογῖρθα ν [ἢ 50. πιο ἢ οἰτοαπ)- 
βρθοϊίοῃ. [π ϑϑηιαεὶ να ἢπα Ῥοϊὴῃ πγὴν πΥν (106) δηθὰ οὐπῦν πῦῦ, Τῆς Μ95. 
ΥΔΙΥ ἰπ 118, Ιπ οπα ἱπβίαποε 38) ἢα8 ΠΡ ΠΝ ΓΥῚ ἩνΏοτα 6 ἰουπὰ Ὀὐπῦν, ΤΗΣ 
τεπάδθηον οὗ ἴμε βογίθεβ ἴο βυββιςαϊα ὈὐλδΝ ἔοσ [6 τῆοτα βαογεά ὨΔΠῚ6 τηᾶ κε 8 

ἰξ ργοραῦα {παῖ ἴῃ τἷβ σαβε (δ ἰ8 Ξεοοηάδτγ. Βοῖῃ ΠΡῸ ὉΛΛΌΝ ΠΥ δηα ΠΥ ΠΥ 

ΠΡ δϑαπὶ ἴο πὶ ἴο Ὀ6 ππρταπηπιαίίοαὶ, δηα 1 8υβρεοῖ παι [6 οτἱρίπαὶ τνὰβ 
ΒΙΓΡΙΥ ὈῸΝ ΠΥ Τπγοιρθουϊ 1Π18. ρατάρταρῇῃ. --- 16. Ἴ)5Ὁ ἼΣΡ ὨΣῚΝ ΝΣ ΟΝ 

γΦ03}} 15. Παγα] Υ ῥροββίὉ]Ὲ (85 ἰβ ϑῆονῃ Ὀγ ὟΝ ε., Ὀτ., δπὰ δοκπονϊεάρεά Ὦγ Βα.) 

του ρΡἢ τεϊαϊπεά Ὀγ ΚΙ., δὰ ΚΙ, ἢ ἃ 5! σης οἤδηρο. ΘΒ ἢδ58 εἰπάτωσαν δὴ 

οἱ δοῦλοί σου ἐνώπιόν σου καὶ ζητησάτωσαν ν᾽ ὨΪςοἢ 5Βου! ῥΡτοΡΑὈΪν ες τεβίογεά. 
95. οπιίίβ αῆεσ Ν) ν.δ ἴοὸ ΣῪΝ ΝΣ ΟΝ νι 16, ῬγΟΡΔΟΪΥ [Πὰς ἰγαπϑίαϊοτβ ἀἰά ποῖ 
δᾶνα ὉΣἽΝ, 85 ἴῃ: 6 οπηίϑβίοῃ ᾿Π6Ὼ ὈδΟΌΤΊ65 ἃ οἶδαγ οα86 οὗ Βοιηεο[α]ευΐοῃ. --- 
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Ἴ2Ὸ »ῈῸ] 8 ἴῃ ν. 18.) γὺ. Α5 1Πετὰ ἰβ πὸ τϑᾶβοῃ ΨὮΥ {με ἐχργεβδίοῃ βῃουϊά 
ΥΔΙῪ ἰῃ 850 8ῃοτί ἃ ϑρᾶοε ψὲ βῃου]Ἱὰ ῥγοῦδοϊυ γεδὰ 1}) »πὺ ἴθ θΟΙΒ οᾶ568, δηὰ 
1815 15 ἰανουτεὰ ὈγΥ (Ὁ. Ου ἴῃς 5,» οἴ, Βεηχίηρεν, 47εὐγ. Αγολἄοϊ. Ῥ. 274. --- 

Ὁ) Ν]7 ἰ8 Ἰδοκίηρ ἴῃ (5849, -τοντϑ 1.)] 1.819 199, τῃε νατίδηϊ οἵ (ὃ (ἠε σαί ῥίαν ον; 
Δὶς ἰψγδ) ἰβ ἰῃε βυμδιτυκίοη οὗ ἃ πιοτα οὐνίουβ ψροζά. --- 17. 1.) 23.9.8] 15. 236 
ΕΖ. 3332 ῥ5. 338. τοῦ Ν)ΓΚᾺ] οὗν δ ΠΝ ν ῖ, ττ 18. ΣῪ 712}}] αήτοσ ἐηεϊναζέτα 
ἐμ φῥεεεῖ. τττο τι ΘΝ] ρΘΠΟτΑΙΥ τς ππὰ Ἴνπ πριν, αεῃ. 3956, Βυῖ ἴῃ ἘΠΡ ΒΒ 

ψὸ ἃ]5οὸ βρεαὶς οἔ ὦ παρρ ο7 2γέξεριες Ἰπβίεδα οὗ 5 παρε οὔ φυοα ῥ᾽»έδέηεε. ---- 
ΩΣ} ΠΥ] τὰς τηδδηΐηρ 15 ἴπαὶ Ὠ6 8 ῥγοβρεγθὰ ἴῃ δὶ ἢθ υπάοτζακεβ, τοῦ 

74. 13, οἵ, αεη. 393. --- 19. ἸΝΧ2 ἼΦΝ] 5 τεραγάεα 85 ἃ παγιηοῃίβιϊς ἰπβατίίοα 

ΌΥ Βιι. δῃὰ (ζο. (Ξἐ»18. Ρ. 102). Τα οδβ]εοζίοῃ ἴο ἴξ 15 [πᾶὶ 554} μα8 πονβετε 
Ῥεδπ ἰοϊὰ ἐμαὶ Πανία ἰ5 τυὲψέ μὰς Μοεξ. ---- 90. Ὀγ 2] 18 σοπίγαγυ ἴο ἀπαίορυ. 

Βτεδὰ ἰ8 δἰνγᾶγβ οουπίεἀ ἴῃ ἰοανε8, ἀπά γε βῃουϊ ἃ ἀουθι1655 (ἢ ὟΥε., Ὀτ.) 

ςοσγεοῖ ἴο Ὁτὺ ΠΎΦ», Ῥ ΒΙΟΒ ἰβ ἰοαπα ἰπ μα ρᾶγβ!]εὶ, 1717, πΦ» νγὰβ τϑὶ οοσ- 

τυρίεα ἴο "ὮΡ νΒ οι 15 τεργεβεηϊεὰ ἴῃ (548, ἀπά τῇς 88 ἰμαΐ ννα8 βεεῃ ἴο ὕῈ 

ΔΡΒυταΪΥ 5π|8}} ὍῸΠ τν85 βυρβιϊζυϊςά, (ὅ» ἢα95 ἐχραπάβά ἴῃς ἰεχῖ δϑ ἢδ5 ἰ-- 

αείρετεηε, εἰ ἐπηβοσιῖέ σεῤέγ ρον» ῥαμὲς ((οά, 1,66.) ---- απὰ (5 μᾶ5 θέε ἴδκθῃ 

ὈΥ Βιι. ᾿πῖο ἰδ ταχὲ ἰπ [8 ἔογτι ὈΓῦ ΝΙΦῸ γον} ὈΦῸῪ ὍΣπ. Βαϊ [Πΐ8 ἰβ οπε οἵ [ῃ8 

(τευοηΐ οαβεβ ἰπ ΜΕΙΟἢ 1ῃ6 Ἰοπρεῖ ἴεχὲ 18 βυιβρίοϊουβ. --- 31. γ) 00 ἼΩΡἪ] εχ- 
Ρτεβ865 ἴῃς ἔδοὶ (πᾶὶ ᾿Πανία Ῥεςᾶπια οὔβ οἵ ἴδε Κὶπρ᾽βΒ ρείβομδὶ αἰξεπάδηίβ, 

ι Κ. 128.--- 383. Ὀὐτὃν ΠΥῪ] ἰ8 σογγεοϊεὰ ἴῃ 41} {με νεγβίοῃιβ ἴο ΠΡῪ ΓΥῚ οὐ ΠΥᾺ 
ΠΡ ὈπῦΝ. 1 βύρροβε ἢΉ ἴο "ὲ οτἱρίπαὶ, 85 {πε τιογα ἀἰβῆσυϊ: τεδάΐηρ, ἀπά πιογα 

ἸΠκεὶγ ἴο θὲ ἐπιεπάεά ὈΥ ἃ 5οτγῖ]γα. --- δγνϑο ΠΥ] 700 3251, γβεγς ΕἸΙΠὰ ἀεοίαταβ 
τηαῖ Ὡς ταυβὲ τεϊίενα ἢἰπιβε!  ὈγῪ βρεεςῃ. Τῆς ψοτγὰ ψου]ὰ ἐδεγείογε ἕδνουγ (δ᾽ 5 
υπάοτβιαπαϊηρ οἵ 881:}᾽5 τηϑδαυ 85 δοσοοιηρδηῖεα ὈΥ ἢἰ5 οὗ βαβοςσδίίοη. Βαΐ οἵ, 
πηγν, Εχ. 81}, -τ- ΡΣ ΤΥ] οἂπ ἀου 1685. ὃς Ἰυδι πεῖ ὈΥ ράᾶγβ}]ε] ἰπβίαποςϑ, οἵ, 

Ὅγ., Δϑίοίες, Ῥ. 45. (οῃ 638). Βυῖ 1 5βυβρεοῖ ἴῃ6 ψμοὶε ἰαϑὲ οἴδυβε ἴο "ὲ 8 1αῖε 
δααϊτίοη, με βεηβε θεὶπρ σοτηρ ες ψἱπουΐ ἰξ. 

ΧΥΙΙ. 1- ΧΥΙΠ. δ. ΤῊΘ 5:πρ19 οοπιθαῖ οὗ αν ἃ ψὶ τ ΘΟ] Δἴ}. 
-- Τῆς ἔλθη] ταῦ βίουυ θεά ποῖ ἤετα θῈ σεῃβαῖβεά. γε τηΔΥ  ρᾶ55 

αἱ οὔσας ἴο ἴπ6 οὔ εἰσαὶ ργορ]ειη5 νὨ]Οἢ ᾿ξ ργεβεηΐῖβ. ΤῊΣ ἤτοι ἔδοϊ 

ὙΏΙΟΙ οἸαὶπηβ αἰ τε ΙΟῺ 15 [παῖ ἃ ἰάγρα (τυ ϊν οἵ τεεῖκ Μ55., τερ- 

τεβεηϊεὰ Ὁγ (58, οὔνε σοηβίἀθγαῦ]α βθοϊοηβ οὗ ἴῃ6 παγγαίϊνα, ἴο 
νἱῖ, τη15 51... χγ δ 185. ὍῊΕ οὐ τἶοβ ἀγα 511} ἀϊν! ἀεα οη ἴῃ φιδϑίίοῃ 
ΜὮΙΟΠ τεςεηβίοῃ 15 οὐ ρίηαὶ. Ὑ 6! ]Παυβθη ἴῃ ἢΪ5 βίυθαγ οὗ [ῃ6 ἰοχὶ 

ἀεδοϊά θα ον (6, Ῥεσαιδβα Παγιηοηϊβιῖς ΟΠΊ 555. ἱπ ΡῪ ἃ οὐ τίοαὶ ἰῃ- 
βεἰρῃῖ νης ἢ 6 σδηηοῖ ΒΌΡΡΟΞΚ6 ἴῃ [Π6 ἰγδηβίαΐοσβ. Τὴ5 ἀγρυπιεηῖ, 

1πουρὴ αἴϊεγναγάβ ρίνθη ἃρ ὈῪ ἦε. Ὠἰπιβ6 } , 15. 5111 σοοά. Τῇα 
αηίνεγβαὶ τὰ]α ἴῃ δ ἢ σά565 15 παῖ τῃ6 ῥγδβυπιρίίοη 5 ἀραϊηβί 
τῆς ἸΙοηρεγ εχ. Τῇδ δγρυγηθηΐὶ 15 5: τε ρ  ΠΘηΘΩ ἴῃ τΠ]5 οᾶθ6ὲ ὈΥῪ 
ἴα ρῃμεῃοιηθηᾶ οὐβοσνβα ἴῃ ομαρίοσ 18, γ ΓΘ 4150 Βοηγ6 βεοίοηβ 
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816 οχητἰεἀ Ὁγ 8. Ιῃ {παῖ σπαρίεσ ἰξ 18. βθηθγα! ν ἀστεθά δαὶ 

τῆς οτηϊβδίοη ἰεᾶνεβ ἃ Ἴοηζίηυοιβ, ἀηὰ (Πογείοσε οτὶρίπδὶ, ἴοχί. 

Τῆς ργοῦδθν ταὶ 16 5απηὲ σαυ8ε85 ἤᾶνε Ὀδθη δἱ ψοσκ ἴῃ πὲ 
ὕνο σοπίριουβ Παρίου 8 ΝΕΓῪ ϑίσοηρ. [π ἴ6 ρῥγεβεηΐῖ σῃδρίεγ, 

με ϑῃποσίεγ ἰοχὶ 15 ρευίεο Υ σοηϑίϑίθης ἢ 1156]{, Δηά τε οπλῖβ5- 

βίοηβ ἀο ποῖ ἰἴδθᾶνε ΔὴΥ ἀρργεοίδθ]ε Ὠϊαῖα5. ὙΠ εῖμογ ἴῃς οπεα 
βεοίοη 5 [50 ἴοτπι ἃ σοηϊίηαουβ αγγαῖίνα, 85 15 οἰαὶ γε Ὀγ Οοτη!]}, 

τηᾶγ, πονενεσ, ὈῈ ἀουριεά. Υεῖ [6 Ὺ πᾶνε πε ἀρρεδάγδῃςα οὗ ραγίβ 
οὗ δῇ ἱπάερεπάδης ἀοσυπιεηῖ ΜΏΟΝ ἢ85 ἰοβὲ βοπιθιῃίηρ ἰῃ Ὀείηρ 
διῖεά ἱπῖο δῃοῖποσ ἰεχί. 

γγὲ δᾶνε μαὰ ἵνο δεσουηίβ οἵ Ὠανιἃ ἴῃ ἴῃς ῥγεσεάϊηρ σμαρίεγ. 
Ουζ ἤτβι μουρῆς ἰ5 ἴῃδῖ ἴῃ6 ἵψο ἀοσυτμηθηῖβ ἀγα σοηιϊπυθα ἴῃ (μ6 

Ρτεβθηῖ βίοτυ, δηά τῃδὲ {π6 1π65 οὗ οἴεαναρε ἂγὲ ἱηάἀϊςαϊβαὰ Ὁγ ἴῃς 

ἀϊβεγεηςθϑ ἴῃ τς ἴαχῖ. [Ιη ἔδοϊ, ἰῃς οπδα σθοτϊίοης 5ῆον δῇϊη- 

{νι 16 .}8 ΤΙ οι, Πανὶ ἃ ἰ5 [ῃε βϑῃερμετγα δά, ἴῃς γουηραδὶ 
οὗ Ὠὶ5 (ΔΠοτ5 ϑοη58. Τῆς παίυγαὶ βεάυεησς οὗ (ἢ6 δηοϊητίηρ ὈΥ 

ϑαπλαεὶ, ἰ5 8η Ἔχρίοἱϊ ἡ οἢ Μν}}} Ὀτίηρ αν! ἰο ἴῃς ποῖϊες οὔ τῆς 
Ῥεορὶθ. Μοτε αἰ βῆουγ 15 ἐποουηίεγοα ἴῃ πιακίηρ 10} 3:0. δὲ 
σομίίηας 16} 3, Ιη τῇς δοσουηΐ οἵ Πανὶ ἀ᾽ 5 σοτηΐηρ ἴο σουτί, ΠΕ 
15 ἀεβου θεά 8ἃ5 δίγεδγ δὴ δχρεηθησθα νασγίοσ, ψὩ1]6 ἴῃ οὐΓ 
Πμαρίοσ 6 5 οα]]εὰ ὉΥ 840} 5 γομῆ. ΤὨϊδ οὈ)]δοϊίοη 15 ἠοΐ 

Ῥεσῆαρβ ἀδοϊβινε ; 8401 τηϊὶρῃϊς γε }}] ο4}} ἃ γὙουηροσ πῆ ὉΥ [ἢ 5 
ἴεγη, ἐνεη τπουρῃ ἢ δά δἰγεδαν γεδομθα γεᾶῖβ οἵ ἀϊβογείίοῃ. 

ΝοΙ οδῃ ψὲ αν ἴῃδι Ὀανί᾽ 5 ἱπεχρεήεποα ἰῃ ἴῃ6 υ56 οὗ ΔΥΠΊΟΙΓ 

οὗ ρτοοῖ ἰβ διοφείμεσ ἱποοῃβιϑίδης νὴ ἢ ναὶ 15 5 α ἴῃ τ᾽δ8, Ενεῃ 
ΔῊ ἐχρεπθηοσα ψδῖτίοῦ ταϊρϊ ποῖ 6 (ἈΠ|} 114 νὰ (Παὶ βοτὶ οἵ 

διτηδιηθηῖ. Απά δραΐη, ἴῃ '5ὲ οἵ ἴῃς 5]1ὴρ’ 15 ῃοΐ ἃ 5ρῃ οἵ γουτῃ 

ΟΓ ἱπεχρεγίεηςθ. Τῇ ψεᾶροη υ56α Ὦγ ἴῃ6 Βοη)απη 65 γῇ οου]ά 
δ᾽ ῃρ αἱ ἃ ἢαὶγ ψίποαΐ τηϊββίηρ, 14. 2ο᾽δ, Δηἃ γῆ ἃγὲ εν! ἘΠΕ 
τερατάεἀ 45 ἃ [ογηλ 44 }0]6 ΘΟΥΡΒ5, ννᾶ5 ποῖ ἃ ρ᾽αυιῃϊηρ. 

Βυϊ ἤδη 41} ἰ5 βαϊά, ἰῃ6 ἱῃσοηρτα!υ οἵ τ]5 δοσουηὶ ἢ τῆαῖ 

Ῥτθοθάεβ ἰ5 πηασκεὰ. ὅ41:1 ἀρρβᾶγβ 85 ἃ {πη δηα ἰγγεβο ἴα τηδῃ. 

Τῆς ψῇο]6 ἱπιργεβδίοη τηδάθς Ὁγ Πανὶ ὰ ἰ5 ἀϊβεγεηὶ ἔγοτῃ ἴῃς ἀ6- 
βοπριίοη οἵ Ὠΐπὶ να ἤανα ᾿υ5ῖὲ Δ, Τὴ 5ιγ]6 οὗ ἴῃ6 πδισγδῖοσ 15 

τοογα αἰ 56 δηὰ 1655 νἱν ἃ τἤδη [ῃ6 ῥαᾶγίβ οἵ ([ἢς 84] ἀοουϊηεηῖ 

σ πο ψψὰ ἤανα βἰυή!εά. ΕῸΓ ἴπ65ε γεδϑοηβ ἰΐ 56 ετη8 ᾿ΠρΟβ51 0 16 ἴο 

τοᾶκα ἴῃς ἰἀαηςβοδίίοη ρτοροβεά. Ὑεῖ ψε πϑβά δῃ δοοοιηὶ οὗ δῇ 

ἐχρ]οῖς οἡ ἴῃ ρα οὗ Πανὶά ἴο δοοουηῖ ἔοσ 840} 5 ουϊργεαὶκς οἵ 
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ἠεαίουβγ. ΤὨΘ δυῖθοῦ ΨΜὯῸ ταᾶῖαβ ἢἷπὶ 8540} 5 ἐλνουγίϊε δτιτηουγ- 

Ῥεᾶγοσ ἴῃ τό, δῃὰ ἴδῃ τᾶ κα5 54] ρἱοῖ δρδἰηβὶ ἢ ἴῃ 18, πηιϑὶ 

Βῖνε ἃ τιοῖϊνα ἔογ ἴῃ6 οἤδηρβα οὗ πιὶπά. Ηδ τωιιϑῖ, δ Ἰδαβῖ, τβακα 
Πανὶ ἃ νεσὺ ϑυσσαβϑίῃ! ἴῃ Ὀδι]ε ΔηἋ 50 δοιδε ἴπε Κὶπρ᾽ 5 7Ἔδίουβυ. 

ΤῊΣ ἴδοὶ αὶ (ο]ατ ἢ νγᾶ5 5ἰαῖῃ ὉῪ ΕἸΠδηδη 2 8. 21} ψου]ὰ ψεϊρῃ 

βοιηενῃαΐ ἀραϊηϑὶ ἴΠ6 ργεβθηΐ ἔοσηὶ οὗ [π|5 ἢδγταῖϊνθ. ΤῊ παΐυγαὶ 
ςοηοϊ βίο ἰ5 (ῃαΐ Ἰη Ρίδοα οὗ [Π|5 σμαρίθσ ἴἤθτε ϑγᾶ5. οὐ ρί Δ }}ν (45 
ἃ σοπεηυδίίοῃ οἵ 1633) ἃ Ὀτίεἴ δοσουπὶ οὗ Πανὶ ά᾽ 5 ῥτονγεβϑβ δραϊηδὶ 

τε ΡΠ ϑιϊηε5. ΤῊΪΒ ὑγγὰ5 ἰαῖδσ τερδοθά Ὁ (ἢ6 ργϑβεηΐ οἰγοιτα- 
βίδῃϊ 4] βίοσυ, μῖ ἢ, ποννενεσ, γὰ5 ἢγϑί οἰγου]αϊοα τους [Π6 δά αϊ- 

τίοης ψῃϊοἢ γα Πηά ἴῃ 38) 85 οοτηρατγϑά ἢ Οῦ. 

Οἱ [ἢΠς οτἰτἰςαὶ φαεδιίομβ {πε γεδάεγ τπδῪ οοηϑαϊί, θεϑί 65 ἴῃς ἀι8] δυϊποτὶ- 

τἴἰε5, ΝΥ. Ἐ. ὅπηι}, Ο 7.763, Ρρ. 120-124, 431-433; Οοτη!}} ἴῃ (ῃ 6 Α΄ δηκρεδεόνρεῦ 
δέμαάϊοη, 1. ῬΡ. 25-34; δπὰ Βοηκ, δὲ δαυΐάε 7εγαείἑαγεωνε εφε (Ὀἰββετῖα- 

τίοπ, 1891), ΡΡ. 17-27. ΑΙ] {π686 δυΐποτβ ἀρτες {παῖ ἴῃς τεσεπβίοη οἵ (ὃ ἢδ5 

ποῖ αὐίβθῃ ΟΥ̓ Οπλἰββίοῃβ ἔγομι ἴπαὶ οἵ 32, Ὀυϊ ταὶ ἃ αἰβετεπὶ ἀοουπιεπί 85 
θέε ἰπβετίεὰ ἴῃ Ὦ. ΜΝΈΒ. ἀὔρὰεβ ἔοσ {πε οτἱρίπαὶ οοβεζεπος οὗ 86 παγγαῖῖνα 

οἵ ᾧ νὰ τ6} 5, Βῖο ἢ 1 μαννα ποῖ Ὀγουρῃϊ πιγ56} ἴο αβϑετί. Υεῖ {μετὰ ἰ5 

ποίπϊπρ ἴο ργενεηΐ οὐζ βυρροβὶπρ ἴμδὶ ἴῃθτε ομος βίοοά ἢδγε ἃ ὑγιεῖ δοοουηΐ 

οὗ Πανὶ Δ᾽ 5 ἐχρίοἱἑ ὑυῃ οι ἀἰἃ οοπείπας 161,38, 

1-11, Ἐτθδὶὶ δἰίδοῖκ ὈῪῚ [16 ῬῺΪ]15Ε 1168. ---- ΤῊΣ Θπεταν ἰηνδάα 
7πάδῃ. ΤΠδ 5ἰτυδιίοη ἰ5 ἀδβου 64, [Π6 ροΐηϊ οὗἉ ἱτηροτίδηοα θείης 
1η6. Ῥγέβεηςα οἵ ἃ οϊπδηρίοῃ γῇ οι Ἰθηραθ 15γδεὶ. ---- 1. Τῆς 

ῬὨΠΙϑπ65. ραϊλεγε ζεῖ» γογίες 707 τυαγῇ ἃ 5ιγλϊαυ ορεηϊηρ 5 

ἰουπὰ 4281. --- ἀπ σαϊλοόγεα αἱ «λσοεολ] ἰάεηιβεα 85 “ἃ βίστοῃβ 
Ῥοβιείοη ἰβοϊαϊβα ἔγοπὶ ἴῃ6 τοδὶ οὔ ἴῃς τίάρε " νψεϑῖ οἵ Βειῃ] ἢ πὶ, 

51}}} Ὀδαγίηρ [6 ἤδτλθ δλμζυείξεῆ. ΑἩ ἱηναβίοη οἵ Τυἀδῇ ἴῃ οτάθσ 
ἴο δἰίαοϊκ 84] ἰ5 ἤαγάϊγ ργοῦαῦ]α, δημα δῇ δαυν δυῖμοῦ που πὰ κα 

τῃ6 ΠΑ 1165 641} ἀροη 548] ἔοσ ἢε]ὶρ. Τῆς ἱηνδάϊηρ ἀύτὰν ἐαηιρεα 
δείοσεη δλοεοῦ ἀραὶ Αξεξαλ] ταθηιοηβά ἴῃ 705. 15 ἴῃ σοππεχίοη 
ἢ Θηοσο. ἙΕἸἼΟΠΊ ἰἴ5 ὩΔΠ16 ἰΐ 56 ετὴβ ἴο ᾶνε Ὀθδη ἃ 5[τοῃρῃοὶά, 
οὗ 76γ. 24΄. --- γι Ἐλε:- δα νιηεῖνι] 85 ἴῃς βἰτυδίίοη 15. Ξ0 ΒΊΟΙ ΕΠΕΥ 
ἀδβοσιθεα ὈΥ τῃ6 παπιὸβ οἵ Θῃοσοῦ δηά Αζείκδῃ, (ἢ15 τεἀυηάαπὶ 

βίαϊθπηεηΐ 15 βυϑρίοίουβ. Οὐ (ἢ σοπ]θοίαγα ψῃϊοἢ δηθηά5 ἃ ἴο 
οηπ {δε ὀγίμα 97 “46 τραΐεγς 366 ἴῆς οὐ δ] ποίας. ---- 2. 5401 ψ ἢ 8 

ΔΙΓΩΥ σδιηρεά ἴῃ ἴῃε Καύεν 97 Ἐἰαλ] οὐ ο" τἀε Οαξ, οἴ. ει, Τῆς 
ΡὈγαβϑθηΐ πδπιθ ἤὔασν 4:- ϑαηι7 ταΒΘ 1065 ἴῃ6 δησίθεηϊ οἣς ἰῃ ἴμαὶ 
͵ϑαη ἰδ 4150 ἃ ἴγθε. -- “πη αγ»γαγεά 16 ὀανίς το νισεί {ὴ6 δλέδε- 
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ἥηε: 42 25. τοῦ Ὁ -- 8, “πώ 166 βλέϊεδηες τυόγε εἰαπαϊηρ ον ἐλέ 
Δ ὁπ ἐλῖς οἱάσ, ἀπά ἤγαφὶ τας τἰαησἶηρ οη 16 Δι οπ “ἠαΐ οἶσε, 

απ τᾳε ναΐεν τυας ὀείυέεη τἄενι] τὨ}5 15. δν  ἀθηνγ πηθᾶηὶ ἴο ἀ6- 

βοῦδε (ῃ6 5ἰζυδίίοη δ τμ86 τς οὗ ἴῃ6 ἄπεὶ, ἀπά ἕδνουϊβ ἰῇ ς 

Βῃουίοσ ἰοχῖ, ἰη μη ἢ Πανὶ ἀ᾽ 5. διίδοκ ἴο ον αἴ οὔσα προὴ ἴδε 

ΠΒδ θῆρα; ἡ θεγεαβ ἴῃ (ἢ6 βεοίίοῃ ἰηβεγίεα Ὁγ 3Ηῃ ἴῃς σμα]]εηρε 
5 τοαρεδίεα τπηοσγηϊηρ δηα δνεηϊηρ ἴοσ ἰοσίν ἄαγϑ5. --- 4. 4πάώ 7λεγ 

εανις ο΄ ονι {16 γαπᾶς οὗ τ1ἠὲ δλιμεηπες α ἐλανιδίοη ] (ἢ 15 15 ἴῃ 6 
ΟὨΪΥ νογὰ νγὲ σδῇ 56 --- ἴῃς ΗδΌτΘΙΝ ἴθυπὶ 18 ΟὔβοιΓα. --- οεε 

παι τας Οοέϊανά οΥ σα! δοοσοτάϊηρ ἴο 2 5. 213 ηε Ὀεϊοηρεά ἴο ἃ 
ἔδυ ῖγ οἵ ρἰαηῖβ. Ηἰ5 δεῖρῃϊ ---- οὐχ ἐμότές απο α 526" ---ο φου]ά θα 

αἵ ἴῃς 5:4} εϑὲ σοηγχραυίαιίοι ἀρουΐ ἴδπ ἘΠ] 5 ἔξεί. --- ὅ-7. Ηε 

ψγὰ5 ἰοτιἀΔ0]6 ποῖ ΟὨἿΥ ὉΥ 15 51Ζ6, Ὀυϊ αἰδὸ Ὁ σβάβοη οἵ ἢϊβ 

διίουσ. 6 ἀείεηβθινα ΔΙΙΩΟΌΣ ἰ8. 4}} οἵ ὕτοῃζε ---- Πεϊ μοὶ δηά 

ὀγεασήῤίατε 97 Ξεακε} κῈ τῃ6 504165 οὗ ἃ ἤβῃ, ρ᾽αΐθβϑ. ονεγὶαρρίην 

Θδοὴ οἴμοσ δηά δ᾽ονίηρ ἔγες τηονοιηθηῖ; τὐλοτε τυείσἀ τας ἥυε 

ἐλομδαηαῖ σλεζείς οὗ ὄγορι2 5] 540 ἃ Ἀυπάτοα δηᾶ ΗΠῪ ρουηας ἀνοῖτ- 

ἀυροίϑ. --- 454 ὄγοηζε ργέαῦες “βορι ἀξ 21} ἴῇδτα βθθηιβ ἴο θ6 0 

ἀουδί οἵ τῃς πιθδηΐηρ, ᾿Ἰμουρὴ τ[ῃ6 ψογὰ (ῸΓ ρτύθᾶνεβ ὁσσυγβ Πο- 
ΜΏΕΓΘ ΕἾ56. --- “πα α ὀγοηζέ γαυεἠη ὀείυέθη ἠϊξ «ὐομέ εν. τῇδ 
ἰεχὶ 5 βοπηενηδὶ ἀοιθίι!. Αἠανθὶὶη ννὰβ σαττιθα Ὀεΐνεθη ἴῃ 6 

Βῃουάοθιβ, δἱ ἰεαϑὲ βοπηδίϊτηθβ, ἃ5 Βοοματὶ βἤῆονβ ἴτοπὶ ΗοΙΏΟΣ 

(οἰϊαιίοη ἴῃ Κεῖ] ἀπᾶὰ Ὧσ.). Βαυΐ τῃ6 ὀγσπσό βθθίῃβ ἴο ἱῃάϊοαῖα ἃ 
ἀείδηβινε ψεάροῃ, δηά βοπα ΒΑΡ ἰπὶσαὶ δυςπου ες. σοη)εοϊαγεοα 
ἃ ὀσεξ ῥέαϊε. ---- Ἴ. Απά τὴε τλα οΓ λὲς σῤεαγ τας ζξε ὦ τυεαῦυεγὴς 
ὄὀεα»] ἴῃ 5126, 2 5. 21} 1 (ἢγσ. ττϑ; σπα δὲς ἀεαά 97) ἐλε «ῤῥεαν τύας 

εἶχ ἀμπαάγε σλεζεῖς οὗ ἑγοη. ΤῊΘδ ῥτὶποῖραὶ οὐ]εοῖ οὗ ἴῃς ἀδβοτὶρ- 

τἰοη 5 ἴο 5ῆονν ον ἱπιργθρηΔ Ὁ ]6 ἴῃ6 τηδῃ βεεηιεά ἴὸ Ῥεὲ. Αἀάεά 
ἴο (6 ἐποσίθουβ νγεῖρῃς οὗ ᾿ἰθ ῬΑΠΟΡΙΥ, νγὰβ5 ἰδ παροὺ ἀπ 54 τα 

- ἀκα σης εαγγγίηρ ΤΔς «ἀεί τυεηέ ὀφγογε ἀέρι. τ. 8. ΤῊ σἤδια- 

Ῥίοῃ, μανίηρ βῖερρεβά ἰογινασά ἔτοτα ἴῃ 6 ταῃκϑ, εσοά ἀραὶ ἐγίεα ομΐ 
Ὁ τὴς γαπᾶᾷς 97) 7εγαεί  ἰξ νγᾶ5, δῃὰ 15, ἴ8. Ατὰὺ οσυβίοπι ἔοσ ἴῃ 6 

ὙΥΔΙΓΙΟΙ ἴο νδιιηΐ ἢῚδ ΟῚ ῬΓΟν 655 Δηἀ ἴο 5διγ1Ζ6 ἢΪβ8 δηθ 65, 85. ἃ 
οἰ] ]δηρα ἴο δἰηρὶα οοιηραῖ. [ἢ τἢϊ5 σᾶ856 ἴῃ6 ομδ]] θῆρα 5 Ὀαβθά 

ὍΡΟΩ [Π6 56] βθῆεβα οὗ ἃ βἜεῃεσαὶ εηραροπλεηΐ ἤδη ἴῃ 6 5ἰηρὶε 

ςοιηραῖ που βεῖτ6 (ἢ6 ψΠο]Ὲ πιαῖίεγ; ἤάν “ο γος εοριό ομΐ “0 

,ονρι τάς ἄπο οὐ ὀα 7 (ἂ(ἅἽνι πού 7 α διε δῆς, απα γος φτεγναηῖς 

97 δα) Ἠξε οἴετγβ Ὠἰπλβεὶ ἃ5 ἃ ϑᾶτρ]ς οὗ ἢἰ5 παϊίΐοη. Ολοσϑε ὦ 
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γιαρ απα ἐξέ λἶπι ἐόν ἄστη 0 μιό , Ὅς βγδο] τε5 βίδηἀίηρ οἡ 

τῆς 5ίορε ψεῦθ ἀῦονε ἢϊπι. ---ϑ. Τῆς γΠΟ]Ὲ ἰδϑὰθ Μ|1 6 5ἰακοά 

ου ἴδε ἀεὶ ---- 2. ἀξ δε αὐές το ἥρλϊ τοίτὰ γιέ απαὶ τρεῖς, τάφο τέ 

«οὐδὲ ὀξέος γοιῦ φεγυαης δῃὰ σοΏνΕΓΞΕΙΥ. --- 10. π᾿ σοποΪυβίοῃ 
18ε ομαιηρίοη τεηενβ ἴῃς σῃδ]δηρε: 7 ἀσύε ἡπμρ αὶ ἐλε γαπᾶῆς οὗ 
“Ζεγαεέ 10- 4} ---- γίνε νι ὦ »ιαρ ὅιαΐ τοῦ νιαᾶὰν ἤρἀέ ορεύδεγ) τῃς 

ομδιεηρε Ὀεοοιηεβ ἃ ἴδυαηῖ, ἤθη ΠῸ Οὔδ ἰ5 Ὀγᾶνε εῃουρὴ ἴο 

δοσερῖ ἴξ. [1 15 Ῥοββϑίθ]θ, ἄονγανοσ, παῖ βοῖηθ αὐρυβῖνε ἰδηρυᾶρα 

ἢδ5 Ὀδεη Ἰεῖ ουϊ. --- 11. ΤῊΣ ΟἿΪΥ ταϑαϊξ ἴῃ [ῃ6 τδῆκϑδ οὗ 5γ46] ἴ5 

ἔδατγ, ἀταουηϊτίηρ δἰτηοδὲ ἴὸ ἃ ραηϊο. “Γμαὶ {π6 ϑἰϊτυδιίίοη σου] ποῖ 

Ἰαβί ἔοτίγ ἀδγϑ ἰ5 ενϊἀθηῖ. [Ιἢ τῆ6 οτἱρίηδὶ παγγαῖῖνα Ὀανία, δἰγεδαν 

ἃ τρεῦοΓ οὗ 540} 5 θοάγ-ρυδτα, 5ῖ6 05 Τογινατὰ δὶ οὔσε δηά δοςερίβ 

1ῃ6 σμ]Π θῆρα ---- ν. 3 15 (ῃς ἱπχπχεάϊαϊα σοηιπυδιίοη οὗἁ [ἢ]5 νΕΓβε. 

1. Τῆε νεῖῦβε σοπίίηιεβ8 ἴλε ργεοεαϊηρ παγγαῖίνε 88 νγεὶ] 858. ἰξ )οΐῃβ ἴο Δῃγ οὗ 

18ε ργεσεάϊηρ 5εο 008. --- 3 ΠῸ “Ὁ Ἰ0ΌΝ"}} οἷ, ὈΠΏΠΟ ΓΝ Ὁ 2», 281, Τῆε 

Βεςοηα ἸΡΌΝῸ 15 βυβρίοἰουβ ἀηαὰ πιδὺ ἱπάϊςαῖα [παῖ [ῃ6 ἰθχὲ μα Ὀδεπ τηδάς ὑρ 
ἔτοπι ἴνγο ἀοουτηεῃίδ. --- Π2)} Σωχώθ . Α5 Εὐ5οῦῖι.5 5ρεακβ οὔ δυο νἱ]ασε5, 

ἀρρεὲῦ ἀπά ἴονεγ, ἰξ 18 ροβϑβϑί!ε τμαΐ {πε ῥαγαὶ 15 οτἱρίπαὶ (8. ννδο τεΐευβ 

ἴο Εὐβεῦ. Οποιι. ὑπήογ Σοκχώ). ὙΜῸ β8εραγαῖε ρίαςεβ ψ ἢ (Π]|8 πᾶπὶθ ἃτὰ 
ταοπιίοπεα ἴῃ Τοβῆυα 1 ς 85.485, Οπε οὗ ἴπεπὶ ννᾶβ πεᾶγ Ηεὕτοη, ἴπε οἴμοῦ ἴῃ [Βς 

ΘΒΈρΡΒ εἶα, ΡτγοΡΑΟ [ῃε Ἰαϊίοτ ἰ8 ἱπίεπάεα ἢθγθ. Ἐυΐῃβ 51}}} θεαγ ἴῃς πᾶπλα 
λτυεῖ ξεὰ (Βαεά., διαἠεοίίνεδ Ρ. τόι, ΟΑ5., Οεορ. ῬρΡ. 202, 227). ---- ὈῪ ὉΡΝ2] 

ου ἴδε τεδάϊπρ οἵ οεταὶῃ Μ55. οἵ ΟΦ, [δραᾶγάς ( ζεδεγ εὐ, Ὁ. 76) τεβίοτεβ 
ὉΠ Ἴρῦ), οἷ, ΒΒ], Οεσρ. Ρ. 193 ποῖθ. Ὑὴδ ονεγίυϊ ποββ οἵ [Π6 ἴεχὶ ἔδνουγβ 

τ 18, οὐ βοτηει πρὶ {κε ἴἴ, πὰ ΒυᾺ] (Οεορ. Ρ. 90) 5 ἱπο] πε ὰ ἴο δάορὶ 1ἴ, [που ρἢ 

1ι βεεῖβ ἀου θεία! ν᾿ βεῖμογ ἴμετὲ γ88 γϑίεσ ἐπουρὴ ἰπ [86 ᾿ψΔΑῪ ἴο υπι}γ ([Βς 

Ἰδηῆρυᾶρε. .4α:- δανεπεῖπι οσουγθ 1 ΟὨτ, 1118 5 ἴῃς 80επε οὗ ἃ Ὀδῖε]6 ἐουρς ὈΥ 

Ῥανὶὰ δηὰ ἢἰβ πιεθ. Ῥοββίθι!υ ἴῃς ἴεχὶ μετε 15 οοηῆαϊα. --- ὃ. Οπ ἴῃς ᾿,αάὲ ἐ5- 

“5452, Βυμὶ, Οορ. Ρ. 18. --- ΠΝ] “εγεόί»μὰ οὐ οαξ, οἴ. Μοοτε, γάρες, Ρ. 121Κ 
ἡΓ τῆς τείεγεποεβ ἴμετα ρίνεῃ. --- 8. γνῦ ὙΨ, ὁ ἔγατυ μ Τὰς ἐΐρμξ οὐ ὀαίίίε, 

ἀϑυ8}}γ τϊθους ποπῦο. Τῆς ἰαηρυαᾶρε οὗὁἨ ἴπεὶ δοοουπί τεπιϊπὰβ ὑ8 οὗ ἴδε 

ἀεβοτίριίοη οἵ Μὶςμπιαϑῃ (ΠΡῸ 88 142). ---ἄ. ΓΌΠΘΟΌ] ἴῃ ΔΥΠΙΥ ἢ85 δἰγεδαν 

Ὀδδθη ἀεβου θεὰ 88 βιαπαΐπρ ἱπ ογάεγ οὗ βία, ἀπὰ ἴξ 15. ρῥαῖπ ἔπαὶ νγὲ βμουϊὰ 
τεδά ποιοῦ νὰ ( (ΤΆ., Ννε., Ὀγ., ΚΙ., Βα., Κὶ.). πεῖς ΘΟ, ροὶ 115 ἀυρ]}- 

οδῖς ἰγϑηβίδίίοι ἐκ παντὸς τοῦ λαοῦ τῆς παρατάξεως ἰ8 ποῖ οἾ68Γ. --- Ὁ)25 ΦΧ] 

μᾶβ ποῖ Ὀδεῃ βαἰϑέδοϊου υ ἐχρ αἰπεά, (ὅ 88 ἀνὴρ δυνατός, Ἐ, υἱγ τρωγίες. 

Τῆς Ηεῦτεν 15 ρεπεγα!ν ἱπίεγργεῖεα ἃ5 ἡἀε σᾶ οὐ τὰς ἱμέεγεῤαεε Ὀεῖνεεη ἵνο 
δτταΐεβ. Βυῖ ἴς βρᾶςε θεΐννεεῃ ἴνγο Δγῃἶεβ 18 ποὶ ὥσο σβαεές --- ἐεχοερὶ ἴῃ ἴῃς 
ῬΓΟΡΔΌΙΥ ταῖε οδδς ψθεγε ἃ Μαϊεγοουγβε αἰνίἀεβ ἴ, ὙΒετε ἰ5, [Ππεγείοσγε, ἢῸ 

τεάβοη ἔογ [ῃς ἄυ8]. [ἐ 15 ἀουδθιία! νυ μεῖον Τοβερθυβ οἂπ Ὀὲ οἰϊεά ἔοτς {815 
ἱπιογρτγειατίοη, [ΠουρΡἢ ες ἀεβογῖίθεβ Οὐ δῖ 45 βἰαπαϊπρ Ὀεΐνεεα ἐμὲ ἴσο 

δττιΐεβ, Κιπιοδὶ ἰπ 1Π18 ἱπιετργείϊδιίου (οἰϊεὰ ὮὉῚ τ, δηὰ 450 ΕΥ̓͂ ϑοΒτῃ.) 
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νοΐςε5 εν βἢ οοπ)]εςῖυτα. Ἐδεΐετ [εν 18}} ἰγδ ἴοι 8 τεργεβεπίεὰ ὮὈγ ΞΏ, δὰ ἃ 
ἐταρτηεηΐδγυ Ταύραπι (οἰϊεὰ Ὀγ γ. ἔγοπι [,36.) δοσογάϊηρ ἴο ψῃϊο ἴθς ψοτὰ5 

τηεδῃ ορέ δον» οὐ νεἰχεα γαεέ --- τὰς Ταγρὰπὶ δ 5 ἴμαΐ ἢς νγαβ ἴῃ βοῃ οἵ ϑ8πὶ- 
80ῃ ἃπὰ οἵ Οτγρδὴ ἴῃε Μοαθίϊεββ. ΚΙ. σοπ)εοΐατεβ '᾿φοπ, ἄεαὺν αγνεξά, -τ ΓΝ} 

δῖηεβ οὗ τπεῃ ᾶνε [ἢ [δηλ πίῃς ἔογηι ποῖ ἰπίγεαι απ ἰπ Αγαρῖς. Ἐὸτ οεἷσ 

οὐδῖι5 (5 μαὰ5 “ων, ψ Ὠϊοι ΒΑΓΑΪΥ τπλαῖκεβ ἴΠ6 ρίδηι ἰαῦρε ἐπουρῇ ἴο οδιτΎ 5 

διτηουτ, --- ὅ. ΓΙΦΓΩ] βοπια ΔΙΙΟΥ οἵ σορρεῖ. Α8 τεπηαγκεὰ Ὀγ γε. 3} 5 οου- 
βἰβίεηι ἴῃ πιδκίηρ ἴῃς ἀεδίδηβίνε ἀγηουγ οὐ [58 τηδίεγίαὶ, δηὶὶ (ες οἤεηπβῖνε 

οἵ ἴτοῃ. ---Θ. γι ΦΡ] αἷβο οἵ (ῃς 5.165 οἵ [πε "ργεαὶ ἀγάροη᾽ Εζεκ. 295. ---- 
ΓΦΓ] ὀγορζε ρα ἐγο» (. --- ΓΙῸ] μου θὲ ροϊπιε 88 ἃ ρ]υγαὶ, κνημῖδες 
Θ ---Τῇ,, ΝΝ ε., 8]. --- 2] ἀσπίς (ὦ ἐνετγνῃετε ἐχοερῖ ἰπ [5 σμαρίετ ἰγαῃβ]αῖαβ 

εἰἴβεν 120 οὐ τν. “ΚΊ. σοπ)εοΐυγεβ 5,5», ψυὶς ἢ, μονγένευ, 15 αἰνγαγβ ἃ ὈΟΝ] οὐ ρ8ῃ. 

Ῥοββίδὶγ τ8}8 οἴδυϑε 885 ὕθβεῃ ἱπίεγροϊδίεα ἔτοπι ν."΄, -- Ἴ.. γπ}} Α͵Δ 15 ἀουθι}εβ5 

ἴο θὲ οοττεοῖϊεά ἴο γνὺ Ογ. ---- Ὑ) } οσουτβ ΟὨΪΥ ἰπ ἴῃς ρῆγαβε οἵ [με ἴεχί, Οἵ, 
Μοοτε, γος. μι. Ον. 50ε. 1880, Ρ. 179, πιὰ γεείρές, Ρ. 353. --- ὩΧ}ὔ 566 πὶ8 ἴὸ 

πᾶνε θέςπ ἴδε Ἰαγρε 51εἰ 4, ἰπ ἀἰβεϊποιίοπ ἔτοπι [Πε 5π|8}16ῦ 1). --- 8. "φῦ ἴοσ 
ψΠοἢ} ὦ [α5 ἀλλόφυλος ψίπουΐ [Πς ατιῖοϊε. ὍΤΕ ἰαἰίεσ βεεῖηβ πιοῖα νἱνὶα, ἃ5 

τθουρἢ (Βς οΠατηρίοῃ ἴῃ δββϑιιπηεα πιοαοϑὶν 8614 : 7 ἂν ον οὔ σα», "παῖε ἐγέαὶ 
97 »"ὁ «να γμαῖρε 97 “δὲ γετί ὧγ δᾶε γεφεά, ---- Υ 5. ἀπὶ πίε ΠρΊ 0] 6. Ἐκ βίογε 

γἼ52 τ τἢς νετβίομβ, οἴ. τ Κὶ. 1820 (Ὁτ. ἀπὰ ἍΝ εἶτ). ----ϑ. Ὑπε τερυϊαγ ἤγρο- 

τιετῖοδὶ βεπίεηςς Ὀερὶπηϊηρ ψ ἢ δ ἱπιρετίεοϊ ἀπὰ οαγγεὰ οἡ Ὀγ 4 ρεγίεοι ψῖ ἢ 
Μ ΑΝ σοπβεουῖτίνε, Πᾶν άβοη, ϑγηίαχ, ὃ 130 α. --- 10. Ρ.Π] οδὴ πιεϑῃ ΟΠΪΥ 

7 ἀαυε ἐμπεέίεα οἡ ἐατρεαί, ατιὰ τηυϑὲ ἀεβοτῖθε νΠαὶ τς ρίαπι ἢα5 δἰγεδὰγ ἐοπα. 

Α5 [Π6 ρῥσχεοεάϊηπρ νεῦβεβ οοηϊδίῃ ΟὨΪῪ πε σΠδ]]εηρε ἴο Πρ, γα πλυβὲ βαρροβε 

τπαὶ {πε ὑπαοςερίεα οΒα]]εῆρε ννα8 ἰἴ56} Γ δὴ ἰπβυ]ὶ, 45 ἱπάεες ἰξ νγαβ. Βιυΐ ἴπετε 

ΤΊΔΥ πᾶνε Ὀεθ βοπὶς αὐυβῖίνε ἰδησυᾶρε ἴῃ {πε οτρίπαὶ ἀοουπιεηῖ ψῃοἢ ἃ 

5βουῖθε ἰεῖϊ ουἱ 5 Ὀ]αβρμεπιοι. --- 11. 10}}} ἃ βίγοπρ νογτά. ὙΠΕῪ τυέγέ ὀγοξεη 

ἴῃ βρί τὶ, τοόγς ἀΐσρεαγεά, οἵ. Ὀι. 131. 318 705. 19. 

12.931. αν Β οοσεΐηρ ἴο ΟΔΠΡ. --- ΤῊ παττγαῖϊνα ροθθ Ῥδοκ 
ἴο ἴῃς (ἈΠΉΪγ οἵ [ε85εὲ δὲ Βείῃ]εῆεπι. Τα ἴῆγεα 50ὴ5 ὙΠΟ ἅγ6 

Πδιηεα ἴῃ τό ϑ ἅτε ἤεγα ϑαίά ἴο ἤανε ροῃε ἴο 6 ἃσῖηγ. αν]ά, 
τς γουηρεδί, ἰ5 ο4] 164 ἔτοπι [ἢ ἤοοκ ὉΥ 5 (ΠΥ ἴο ΠΑΓΓΥ 500- 

ΡΙ65 ἴο ἰ5 Ὀσγοίμετβ. Ηδ οοιηβθβ ἴο ἴῃ σϑιὴρ }ι5ῖ 85 ἴῃε Ρἢ]15- 

πῈ υαἱΐεγβ ἢϊ5 ουβίοσμαγυ οἤ δ] θῆρα. [ηαυϊτίηρ πλογα ρδγιου]ΑΥ]Ὺ 
δΔρουϊ πε ῥγοτηβεὰ σενασά, ἢ6 15 ἰάκεὴ ἴο ὅδ}, νῇῆο σοῃπβθηῖβ ἴο 

ἢϊ5 Βρῃέηρ. 
ΤῊΣ Ραγαρτδρῇ 15 ἰδοκίηρ ἴῃ (Ὁ δῃά 15 πηδκεά πῖτῃ δὴ δϑίεγὶ οἷς 

ἴῃ βοῆς Μ55. [Ι{ 15 ἰηβογίβά ἰη Α δηά ἴῃ ἴ5, θαϊ τῃ6 ἀϊβεγθησθς τὰ 

ΒΌΟΘΝ 845 ἴο ψατγαηΐ ι15 ἰἢ βαυίηρ τμδί [ῃ6 ἴννο ἰγδηβιδίι! Οἢ5 ἀγα πηδὰ 8 

Ὁγ ἀϊδεγτεηὶ βαπάβ. [ἢ ἴῃς οᾶϑε οἵ  αἷϑο, ἴῃς ἱγαηβίδῖοτ ἀοεβ ποῖ 

ΔΡΡΘᾶγ ἴο 6 ἴῃ6 οπε ἴοι ψῇομλ γα πᾶνε ἴῃ6 ταϑὶ οὗ ἴῃς Βοοϊκ. 
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12-16. Τῆς Πουβεῃοϊὰ οἵ [6556 15 ἀδβουεα 50 (Ὰγ 85 ἰδ ἢδ 68- 
ΒΑΙῪ ἴο ἴΠ6 ῥγεϑεηΐ ρύγροβα. 6556 Ὠἰπηβε 15 ἴοο οἱ ἴο ρο ἴο ἴμ8 
ΨΑΥ, δΔηά Πανὶ ἰ5 τεραγά θα 88 ἴοο γοῦηρ. Τῆγες οὗ [ἢ 50ῃ5 ἃγῈ 

ἴῃ ἴῃς ταῆκβ. παῖ μῃὰ5 Ὀδθοομης οὗ [6 ΟἴδΕοῚ ἔουγ 5 μοὶ το]ά. --- 
12. 45,4 Ταυίϊά τας τοπ ο΄ αη Ερλγαύμίς οὗ βελέελενι ͵μάσλ 
τὐήσος παηιθ τας 7ε556, πα τὐὴο ἀκα εἰρλΐ σοῖς. 716 »ιαπιὶ τᾶς ἐπ 
4ε ἐανε οὗ ϑαπμέ απ οὐ γπαρι, αὐσαηεεί ἐπ γέαγς} 51 ἢ 5 Δρραγθη ΕἾ 

16 ἱπτοητίοη οὗ ἴπ6 ἀῃρτδηγτηδίϊοαὶ οὐ σοιταρὶ Ηεῦτον. Τῆε δά- 

͵εεῖνε Φ2λγα μές 85 Δρρ] θα τὸ ἰη μα ϊαηῖβ οἵ Βα ] Θἤθτα 15 ἰοαπά 
ΟὨΪγ ποτα δηά ἰὴ Κυτῃ 1τ,--- 18,14, ΤῊΣ τῆγεε βοηβ, ΨῇΟβα Ὡδιηθ5 

816 ρίνεη, λα ροης αὐίέον δαμέ ἴῃ6 ἰδυϊοϊοργ οὗ ἴῃ νεῦβεβ 15 ἴῃ- 

1οϊ γα ]6. ---- αυΐά τυας “ἦε γομρρές ἃ5. αἰγεδαγ 1ο]ά. --- 15, Τῆς 
νΕΓβε ἰβ ἃ ρ]αίη αἰϊεηρί ἴο μαιγοπὶζα [5 δοοουηΐ νι ἢ τ6 5, Α5 
11 βιδη 45 1ϊ οδῃ πηεδῃ οἱ ἴμαὶ Πᾶν] ̓5 ουβίοτῃ νγγὰβ ἴο ρὸ ἴο δῃὰ 
ἴτο Ὀεύνδθη 5 μοπια δῃά ἴῃς οουτῖ. ΤὮδ ἐπιργο Δ ΌΙ]Π ΠΥ 15 οὔν!- 

οὐβ, δῃὰ τ οοῃίγαάϊοιίοη νὰ 1653 15 ποῖ γεῖ σεπιονεα. --- 
160. Αποιῃεσ ἢαιτηοηϊβιὶς νεῦβα, ἰηϊεπαδα ἴὸ ρῖνε Πανὶ {πὲ ἴο 

τεδοῦ τῇς σαπρ. Α5 Βειβ] ἤθη 15 ΟἿ]Υ ἃ ἔδνν τ 1165 ἔτοπλ ΘΟ Οἢ 

186 δυΐῃογ ἢ85 Ὀδθη ἴοο ρεηδσγουβ: Ζ.ε δέ ῆης ἄγειν πδαγ 710771- 
ἐηρ' απα εὐεηίηρ ρα Ἰοοξ λὲς εἰαπα, ζογίν 447». 

Τῆς ῥγεβεης ἔοσῃι οἵ [15 ραγαρταρῇ 856 Ὲπὶ8 ἴο ὈῈ ἀπε ἴο (6 
ταἀδοϊοσ. [{ οδηποῖ βανα σοηϊτππεα 161.:}8 ἀγαθοῦ, θαϊ βθθιηβ ἴο 
δε ἀερεηάδηϊ οἡ ἴῃαϊ. Τεῖα νου Ὅ6 πὸ αἰ βησα] Ὑ ἴῃ πιαϊκίηρ 

τῇς δυἴπμογ οὗ 16} φρεαὰκ ὈπΠεΗ͂ οὗ τὰς ΡμΠ]βεης ἱηναβίοη ἀπά 

δαἀά: με “τἄγεε οὐδεεί δοης ὁ 7έ556 τυορ αὐίεν δαμέ το τὴς τυαγ, σοὩ- 

απουΐηρ ὈΥῪ ν.", 

12. τ. ἱξ ἴὸ 06. ρταπηπιδίοαὶ, ἴῃ6 ψοτὰ πιυβὲ ἡυδ! γ Πανὶ : αρώ “λῖς 
αυϊω, τονῖ οΥ αηε ῤλνγαίλέίε. Ἰαϊ ἐνθη ἴμεη ἴῃς βεηΐοῃμος ἀοαβ ποῖ ρῖνε ἃ 
οἴεδσ οσοπβίγιοιίοπ, Τῇς ννογά ἰβ οπητοα ὈΥ 35, ἀῃὰ νγᾶ5 αἰ βου ΠΕ τεδὰ ὉΥ 

(6 Δ1,-- ρτγοόραγ {πε8ὲ ροῖπὶ ἴο ἂῃ οτὶ ρίπδὶ ΝῊ νυ ΒΙοἢ νουἹὰ θὲ ἰπ ρΐδοςα. --- 

ὌΝΦΝΣ Ν2] 5 ἀππιεαπίπρ, ΤῈ ΒΥποηΥπι ΟὗἩἨ ἹΡῚ 8 ὉΝ.)2 ΝᾺ ΜΏΪΟΝ δῃουϊὰ 
ΡτΟΡΘΌΪΥ ῬῈ τεβιογεά μεγθ. (|" 85 βεεπὶ ἴο ροὶπὶ ἴο Ὁ2)Φ2 ΝᾺ δραϊπβί Πῖ ἢ 
ποιπΐηρ οδῃ "6 5514, ἐχοθρὶ {παῖ ἴξ ὁσουτβ πον μοτε εἶδε. Ὦγ., ἔο] ον ὶπρ ΗΙζὶρ, 

βίγΚεὲβ ουζ Ν3 85 ογγοῆβουβ ἀρ] !οαῖϊοπ οὗἩἨ ἴῃ ἴννο ]Ἰεἴζδτβ ψῃὶο [οἸονν. ΚΙ. 
ςοπ)οοΐατεβ ΠΌΠΟΌΠ ἸΦΝ2 ΝΒ οὗἩ ψ ΟΝ ματα βεαπὶβ ἴο "6 ἃ πἰηΐ ἱπ ΩΤ. --- 

18. ν»ῦπον ον Ὧ9}] ἰβ τεἀυπάαπι ἀπά ἱπυροββίθ!ε. Οης οὔ ἴῃς ἔνγο νετθβ τηυδῖ 
Ῥε 5ιγίοκεη οαΐ, ἀῃὰ ἴῃς ἰδβϑὶ ομς 5 δοῖμα!]γν ομιἰοὰ Ὀγ ΘΟ, 

117-19. ΤῊ6. πιϊδϑίοι οὗ αν]ά. --- Ηε ἰ5 σοτιιηδηάεά Ὀγ ἩΪς 
ἕαίμοσ: Ζαζε ἐο τὰν ὀγοίδεγε “λὲς ερὴα φ΄ ῥαγελεά κογ] Ῥατοβεά 
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ΠΟΤ 5 Θᾶγβ οὗ ψῇθδαΐϊ οΥὐ ὈαυοΥ οἱ Κεὰ 7ι5ῖ Ὀείοσε [ΠΟῪ ἅτε τῇρα, 

ΔΠα τοδϑβίθα οὐ βἰηρεά ἴῃ ἴμ6 ἤτε. [{ ἰ5. 5[1}}} βαΐδῃ ἰῇ Ῥα]εβίίπε, 

Δηὰ ἰ5 Ἔβρθοία!γ Πιίτεα ἴον ῥσονβίοη ἔοτ ἵγανεὶ]οῖβ οὐ βοϊάϊειβ, οἷ, 

28. 175. Τῆε φῤήα ἰβ8 βοπμείῃηρ ΟνῈσ ἃ Ὀι5η6]. ΤΣ ἀγπν πδὰ 

οὗ οουτῖβα Ὧ0 ταρυΐαῦ σοπλη) 5βαταῖ. Τὸ 15 ργον  βϑίοη νψεσα δά ἀβά 

ἴδῃ οὗ τῃ6 τουηά ἢαϊ Ἰοᾶνεβ οὔ ἴῃς {6]]4 λϊη. ---- 4π4] ὀγίηρ διοηι ἐπ 

ἀαείε) 4 (Ὦγ. 4.5, --- 18. Πανία ννὰβ αἰϑὸ ἴο ἴακε ἴδ οἤξεβεβ ἴο 
τὴς οσἀρίδϊη οὗ ἴμε τμοιβαηά, ἴο 45 Κ ἢΪβ8 Ὀγοίμειβ οὔ ἴμεὶγ ψε]ίαγε, 

δΔηα ἴο ἡσᾷφ “λεῖ»γ ῥίψαρε. ναὶ 15 πγεδῃ8 5 ὑποογίαϊῃ, αηὰ ἢῸ 
εὐχεπάαίίοη γεῖ βυρρεβίθ ἰτρσονθβ ροη {Π6 ἰαχῖ. Ροϑβϑι]Υ βδοπλα 

ἴοκεὴ ἢδὰ Ὀδεη ἀρτεεὰ προ Μῃϊοἢ {πεν ϑῃουα βεηα ποῖης ἰὴ 

ΡΪαες οἵ ἃ ἰείζεσ. ---- 1θ. 7ε588εὲ σοῃοϊυε5 ἢ σοτητηδηά ὈΥ ἰηάϊ- 
οδτίηρ ἴῃς Ἰοσδ ἐγ ἴῃ ΒΟ Β Τ[ΠῈῪ ψετα ἴο Ὀ6 ἰοαπά. 

11. τπιρ ὉπὉ] τεδὰ πιπ Ὀπῦπ, τὴς πὶ πα5 θεὲπ ἰοβὶ αἴεγ π2} (Ὀγ., Βα.). -α 
18. υὕτιη ὙΠ] αἰ ΠοῸΡῊ ποῖ ἐουπά εἰβεινμεγε, ρ δἰ ΠΥ πλεᾶπβ οἀέέσες. Νοιμίηρ 

εἶβε πηδάς οἵ πῖϊκ νουἹὰ θὲ ἀρρτορτίαϊς. Αποίθηϊ ἰγδαϊτίοη, ἃ5 γερτεϑεπῖθα ἴῃ 

1ῃς νϑυβίοῃϑ, δρτθαβ Ὑἱἢ [ἢ 15. --- ὉΓ2;}} ὅσα ἀν χρήζωσιν (γνώσῃ) 6δλ πιᾶῦ 
Ῥοϊπῖ ἴο ὈΓΟῪΣ Ξε δεῖ» πιεειΐ, ἃ5. γὰ8 ροϊπιεὰ οὐΐ ὮΥ Οάρρεῖ]υ5, Ογίμεα ϑάσγα, 

Ῥ. 286, ννῆεγεδϑ ε΄ εϑρε ψεῖδις ογαἰϊ μα σεπ! Ὦ, σου] ἰλνοὺγ ὈσοΨ. Βυΐ πρῇ 

ψου]ὰ ἄρτεα ἢ πεῖῖπογ οὗ [Πε8ε.--- 19. ὙΠαῖ [Π6 νεῦβε ἰβ ρατὶ οἵ 7ε856᾽8 
ΒΡΘΘΟΝ 15 βεεπ ὈΥ Θοἢπι. δηὰ τηοβῖ οὗ ἴπε γεοεπῖ σοτηπημεπίαϊοτβ. ΚΙ. ἀἰββεηῖβ. 

20-25. αν Β νἱβὶζ ἴο [10 ΘΔ}. --- Εἰϑίηρ δαυὶγ ἴῃ ἴῃ 6 πιοτῃ- 
ἴηρ, ἦς δῦ τὼ6 ἥσεξ ἐπ δε λαπά ὁ" “726 ζΖεεῤβεγ] οἴ. νΞ. Αἴεγ ἢϊ5 

)ουγηενυ οὗ δὐουΐ ἔνγεῖνα τηῖ]65, ἀς ἐαρι 10 16: ἐπήγεπεληιομί "μή ας 

τε σγηην τας ροΐηρ ζογίδ ἴο ἤπέ οὗ δα μξ απά τὐοιίηρ ἐδ τὐαγ- 

47] Ἰἴτς τἀοιίηρ ἐπὶ τάς ὀαϊμκ. Βαῖ ἴῃς Ὀφί]ε ψγὰ5 ποῖ Ἰοϊημβα. 

Τῆς ρΡίοΐατα οἵ ἴῃ ἴννο δγηλϊθ8 ροίηρ ἰῆγουρῃ [5 ραγαάς (ογῪ 

ἄδγϑ ἴῃ βυσοαβϑίοῃ, οηἷν ἴο ἤθᾶγ [ἢ 6 ϑγε! ηρ ννογάς οὐ (ο]αιῃ, 5 
Ἰυάϊοτουβ. -- 22. Οη αἰδοονετίηρ [ἢ 5ἰἰυδιίοη, Πανιἃ ιυ7 ὁ 2᾽ε 
φέσεε Σ] Ὀδρβ οὐ Ὀαβικεῖβ, 6 ΤΏΔΥ ΒΌΡΡΟΒΘ, ἐπιήῦ 26 λαμά οΓ {λέ 
ἀεεῤεν 97 116 δαρφαρε, αηα γαπ το 216 γαπᾷε} τῇς βαρεγηεββ οὗ ἃ 

ΙΔ ἴο 8566 ἴῃς ὈαῖΣ ποοᾶβ πὸ Ἴσοπιηθηῖ. Τὴ Ὀογ5 ΔπΊΟηΡ 

Μοβιδσαηηθα 8 ἰο ]ονεῖβ αἴ Μεαάΐπα ψερὶ ἤθη {ΠῈῪ ψασα ῥτο- 
πουηςαα ἴοο γοιηρ ἴο ρῸ ἴο ψᾶγτ. Α5 Ὧδ ἢαᾶ Ὀδθη σοιητηδηαεί, 

ἀξ εανις σηπά αεξεά λἰς δγοίλεγς 97 ἐλιοῖν τυεζα γε] οἵ. ν. 5, --- 28. Τῆς 

ΠΒδιρίοη Ἀρρεδῖβ " Δηα 5ρεδῖϑβ σεζογηϊηρ 10 “ἀεεέ τυογς} ἴλε ψογὰ5 

Φ Νοῦος ἴδδι ἰὰς ςμαπιρίοη 5 πᾶζης ἰ5 ξίνεη ἴῃ ἢ.}}, 5 16 ἢς μαά ποῖ θεεῃ πατηεάὰ 
Ῥείοτε. 
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δίνεη δῦονς. --- 24. 454] Φαυϊα απ αἦ τὰς γπιόη ο7 7εγαεὶ λεαγά, 

ἀπά τυλτφη ἠἀεν ταῖν 1: νιαη, ἐὰεν μαγεα ργεαζν απαά ει δεζογε 

λὐρμι. Τα τεςεϊνεά τεχὶ ρυΐϊβ ἴῃς εἤεοὶ Ῥείοσε [6 οαυβεὲ. ΤῇῈ 
Ιαηρυαρα ἱπηρ 1165 ἰῃδῖ [6 τδηκβ ψεσα τἤσονσῃ ἰηΐο σοη[αβίοη. --- 

25. ὙἼΠε υπΐνεγβαὶ ἰᾺ}κ ννὰβ ἴο (ἢἰ5 εἴεοῖ : 7αῦέ γος τεξρ ζλΐς 
»ιαπ 70. ἱπεμδ 7σγαφί ἀφ λας ἐπι τῷ. 776 ξίηρ τοι γγεσήν 

εηρίελ “ἦε μιαπ τὐῖο ταῦ φορεῖς λύρα. 27ε τοδὶ ρίυσε ᾿νε λἰς ἀαμρλ τεῦ 

αζο, απ τοὴ παῖζε Δἴ γαίλερς ἀσώδό γγέφ ἱπὶ Πγαθ  δχϑιηρῖ ἔτομι 

Θχδοιοῃβ οὗ 5Ἔσνίςα οσ οὗ ρτορεσίγ. 

930. “ὉΦ] 15 υϑεὰ οὗ ἃ Κεερεν οὗ βῆεερ ποψῇεγε εἶβ6. ---- ΝΘ] τϊῖπουῖ (ἢ ς 
οὈ)εοὶ 18 ποῖ σοπηπιοῃ, ἀπὰ οπε ἰβ τεπιρίεἀ ἴο οοττεςῖ ἴο ΡΌΝ. ---- ΡΣ] [88 

βδιὴς ψογά (ψπουϊ τ[μῈ δοουδαῖϊνε ἐπάϊηρ) 2657, (ὅδ. 48 στρογγύλωσις 
Βεγε, ΒΟ πιεϑὴβ βοιπείῃϊηρ γορραῖ οὐ γοιριαἶφά --- ἀτὶ ἘΠ γα οΒτηθηΐ α»οτρραῖ 

{πε οαπιρὴὺ Τῆς Ἠεῦτγενν ννογὰ ᾿ἰβ ἀϑυα}γ βυρροβεὰ ἴο τηδϑῃ ἃ τψνδροι- αττὶ- 
οδάβ. Βυῖνε πενὸῦ ἤεᾶζ οὗ ψᾶροβ ἴῃ 8540} 5 Ἄύτῆγ, δῃὰ ἴδε Ἀ1]1 σουπίτυ 'ἱπ 

ψὨΙοἢ ΠΕ πιΔΓΟ ΠΕ 4 νν88 Ἔχοθεαϊηρὶν υπίανουταθὶε ἴο ΤΠ 6 πὶ, ---- ΝΥ. ΟΥ οταϊησ 

ἴδε δτίίοϊς νὰ βεῖ ἃ ροοά οἰγουπιβίαπιαὶ οἴδυβε, 85 νγᾶβ δἰτεδὰυ βεεὴ Ὀγ Ταποβαη). 
-- πΕΠῸ2] πᾶν ἢανε βεεῃ οὐἱρίμα!ν ποπθ ον (ΤΉ.). --- 31. ὙΨΡΥ] τΒς ἔεπιῖ- 
πἷπε Ἁγ Γἢ ἃ οοἸ]εοίίνε βυρ]εςῖ, οἵ, ὩΝΉΟ ΠῚ, 2 5. 82, .--- 33, ΨΌ"] Βετε ἱπ τῃς 

86η86 οἵ ῤιμήέρηρ' οΠ7 ἴτοτηι ὁΠ6. ---- Ὁ02] ἃ ψοτὰ οὔ ψἱὰε βἰριιβοδίίοη --- δε ἐλέγσε 

σἘ]οἢ ἢς παά νἸ ἢ ἈΪπι. ---- 51Φ] ἴῃς ρυδτά Ἰεῖς ψιῖτἢ τς σδπὶρ ἐαυΐραρα. --- 
Ν2}] ἰ8 Ἰαςκίηρ πὰ ΡΞ, --- 38. Ἴ5)10 ΝΥ] οἵ, Ὀτ., 7 ρφεοδ, δ 166. ΓΥΨΌΟ 
Α΄ ἰ5 εν᾽ ἀθπ Εν ἃ 8οτῖρε᾽5 εὐτοσ ἔοσ ΠΣ ΨΘῸ ΟΖ. -το ΠΝ ὈΣ 22] [δ τείογεηςα 
β ἴο ἴῃς νογάὰβ ρίνεπ ἴῃ ν.ὃ, ὙὍΘῆδ ῥγεβθηΐ δοσουηῖ, ᾿ οὔσας δῃ ἱπάερεπάεπίἪ 

ἀοουϊπεπῖ, μδἀ ἃ 5: πι}18΄ Βρθεοῖ οὗ Οο] δῖ εἰϊπεν ἤεγο οὐ 88 ἃ ρατί οἵ 8 ἰηῖτγο- 
ἀυοίοτυ ραγαρτδρῆ. --- πὰ ῬῸΦ.}] 5ῃου]ά, ρεύῆδρβ, θὲ Ἰοϊμεά ψἱ ν.3., ἰπ σης ἢ 

ςᾶ86 ἃ 1 Βῃου]ὰ ΡῈ ρτγεῆχϑα ἴο ὈΓῚΝ ἋΣ, 80 (Ὁ υπάεγβιδῃ (8. --- 34, ἼΝῸ . . . 0)» 
18ε ἵψο οἰδυβεβ τὰ ἰῃ ἴῃς στοῖρ οτάοσ (Ἰορὶςδ!]γ), ἀῃὰ 1 Πᾶνε τπετζείοτε τὸ- 

νεγβεά ἴπεπὶ, ψ ἢ ὅν. Βαϊ [μς6 ψΠΟΪς νεῦβὲ δοοογάβ 1} τυ ἢ ν.36, πὰ πιὰῦ θῈ 

ἃ ἰαῖε ᾿πβείίοῃ. --- 35. νυ ΦΝ] ἰ5 ἴο Ὀὲ ἴάκεη ςοἸ]εοϊίνεϊγ, [1 γ88 ποῖ ὁῃε 

τοᾶῃ Ψῆο νγᾶβ βεπῖ ουἵ ψ ἢ ἴῃς οὔεν οὗ τεπασζά, θαϊ τς τενψαγὰ ννὰβ ἃ τηδίζοῦ 

οἵ σοπιπιοη ἔδιης. ---- 30] Οε58.36 22 ς. ---- πῦ}.] ἰ8 Ἰδοκίῃηρ ἴῃ 55. δηὰ βυροτ- 

βυου. --- τῷ »] 5 θεῖϊες ροϊπίεα ἴῃ ἴῃς ρετγίδοϊ ἴεηβο. 

206-81. Ῥαν 8 ἀθβίσθ ἴο πιθοῖ 19 ῬἘ1]15 0116. --- τα ἰηχυΐταβ 
τῆογα ρΑγΓ Ιου Α]Ὺ οὗ 16 τειναγά ἴο ὃς ρίνεοη, δηά [ἢ Ὀτγηρ5 ἸρΟΩ 

Βἰπλβοὶῦ ἃ γορυκε ἴοπὶ ἢἷ8 Ὀτοίδεσ.---3ῶ6. ΤΟ αυδϑιίοηβ ἃγὰ 

τεροτίεα, --- ἴ[ῃε ἤτοι σοησοτῃβ ἴΠ6 τειναγά : ἤζλαί «λαΐ δὲ ἄρηδ 1ο 

“πε »ιαπὶ τυἦσ «ἦα εηης γοπδν ἐλ εηπο απ ἑαζε ατυα» γεῤγοαε 

7 ηονι 7 ογασί}) ὙΤδε ἰηβαὶὶ οὗ ἴῃς οδμαιηρίοη [165 85 ἃ Ὀυγάθῃ προ 

1ῃ6 ῬΡδορ]α ἀπὲ} 1 ἰ5 τεπιονεα Ὁγ [ἢς δοεσερίδηςε οὗ [μ6 ομδ]] θῆρα. 



ΧΥῚΙ. 24--31} 19 

αν ἀ᾽ 5 ἐδιτλδῖα οὗ ἴῃ ομβαπιρίοῃ 15 πιδηϊ[εϑιεα ἴῃ ἃ βεοοῃὰ α065- 
οη : 2:0» τοὴσ ἐς τλὲς μπείγεποδε δ εῆης ταί ἄς λας ἀαγεά 

ὦ ἐπε ἐλε φοὐάϊογς 97 α υίηρ Οο΄) ὍΤῇε ῬὨΠβπ65. δίοπα 

'διθοπρ ἴῃ πεὶρῃθουτθ οἵ Ιϑγδοὶ ἄγε βεϊρπηδι χε ἃ5. υποϊγουτηοϊβοά, 

74. 145 τς 1 5. τ45., Τῆς ἰδηρυάᾶρε οἵ ἴπε αυεδβίίοη 8 ἴάΚεη ἔτοτα 

ν 8, ὙἝἹῈ ῥθορὶε στερὶν σεζορϊηρ ἐσ 166 τυογα 7ι5ῖ ταροτίαά. --- 
28. Ηἰβ5 Ῥτοῖμεσ ΕἸ μεαγὰ ἴῃς ᾳυξβίίοη, δηἀ ννᾶ8 ΔΏΡΤΥ δῃά 
αυσϑιοηοα πἷπὶ: ἔνὰν ἐς ἐὶ ταί λοι ἀαεί ἐπι ἄρτι ΨΡΊΑ 

«υἀονη ἀαεοί Ἰάοω ἐγ ἐλαΐ »ογεε οΥ α ἥοεξ ,) ὍΤῆε αιυεϑίϊοῃβ ἱΠΊ ΡΥ 

Ῥίδιης, τυ ῖοῃ 15 ποὺ ἀἴγεοιΥ ἐχργεββεά : 7 ἔμοτν ἐὰν τεφετοὶ ἀπά 
4“4ε εὐ 9. ἐὰν ἀεαγί, 79), ἐρ σἐε {πε δας ἀπε ἠάοι ἐονεθ] τ 6 ν}}- 

{1]π655 οἵ ἃ μεδάβίγοηρ ὈΟΥ. --- 239. ΤῊΣ ἤγϑι μα] οἵ Πανὶ ἀ᾽ 5 ΤερὶῪ 

5. ῥἰαίη εηουρῃ. ΤῊΒ βεοοηά ΠΑ] 15 ποτα ἀϊδίου! : ἤἤζς “ ποῦ διε 
ὦ τυογα 7) νἈΊΟΝ 15 σεηογΑΙ δοςερίθα, ἰ5 ποῖ βαἰϑέδοϊοτγ. αν ἃ 
ἀϊὰ οδμεγίβῃ τὰς ἰηιεπιίοῃ, ἕοτ ψῃϊοἢ 6 ννὰ5 τε υκαα Ὀγ 5 Ὀτοῖπευ ; 
δῃηὰ [ἴ νου Ὅς δὴ ἐνδϑίοῃ ἴου ᾿ἰπὶ ἴο ρ᾽εδὰ [πὶ ἂς γεΐ ἢς παά 

ἄοῃςε ποιπίπρ Ὀὰΐ αϑὶς ἃ χιεϑίίοη. 0.5 ἐξ ποί ἃ πιαζίρ οὔ ἱφιῤον- 

Ἴαπες ἢ 8δϑῖῃβ ἴο Ὀ6 ψῇῃαὶ νεὲ πεεά, δηὰ ροῦν ἴπῈ Ἡεῦτεν ψ}}} 

Ῥεαᾶγ ἴδαὶ ἱπιτεγργεϊδοη. ---- 80, 31. ΤῊΣ εαγηεβίηεβ οἵ Πανϊὰ 15 
5ῃόονῃ ὈΥ ἢἰβ τεξυβίηρ ἴο ἀεραῖθ ἴῃ 6 τηδίϊεσ Ὲ ἢ ἢΐ5 Ὀτοῖμοσ, δηὰ 
ἐμγηΐηρ ἴο ἀποίλεγ φωαγίεγ, Ὑἤατα ἢΐ5 Πα Γί65. ἃΥῸ δηβινεγθα 85 

Ῥείοσθ. Ηἰ5 ψογάϑ ----- εν ἀθητν τῃο56 ἐχργεϑϑίηρ σοηϊεηιρῖ ἔοτ ἴδ 6 
ῬἈ βίης ομδηιρίοη --- τγεσε μεατὰ δηὰ τεροτίβα ἴο 54], νῇο Ὁοῖ 

λύτο Ὠϊηβε! . Ῥεγμαρβ ψὰ 5Βῃου!ὰ τεδὰ αηπα τὰφν Τοοξ ἀΐνε πᾶ 

ὀγοωρλΐ ἀΐνε ὀφγογε ϑαμί. 

26. 155] πιᾶγ μᾶνε ἃ βοπηενναϊ ςοπιεπηρίαουϑ ἔοτος. --- ηἼΠ] ψῖτἢ [πε ἔοτος οἵ 

8 5υδ)ιποῖίνε ρετέεοι; 1 Βανε ρίνεῃ ἃ ἔγεε ἰγϑηβ]δίϊοη. ---- ὍΝ Ὁ. 55 Ν] [).. 528͵.--- 
91. τ 22] ἰ8 υϑεὰ ἴο ἀνοϊά γτερε[[τἴοη. --- 38. ΠΣΠΠ ἸΝΧΠ ὉΡῸ] [86 86Ππ86 ἰ5 ενΐ- 
ἀεπῖ, [βου ρἢ γε οαπποῖ 580 ἱῃ ἘΠρ] 5} ἐς ἡγαρνιομ οὗ ἕλοσε σλεερ. ---- Υν 15 
18ε αηγεβίγαϊπεά ἱπιροϊμουβη658 οὗ ἃ μεδάβιγοῃρ ΒΟΥ. --- 39. ΚΥ ἼΣὝ ΚΠ] τύσς 

ἐ ποί διρ ἃ τοογ (ίτοται Φ τπγουρῃ Κι πιο ἴο πιοϑὲ πιοάεγῃ ἱπιεγργεῖεγβ) 

σου] τεχαῖτε ἴῃς Ἰἰπιϊϊαϊίοπ ἰπ Ἡεῦτονν 48 νγε}} 85 ἴῃ ἘΠ] 5ῃ. Ἡας 1] πο ὦ 
εονεπαραῖ ΟἵὨ ΤῊΥ (αἰ Πετῦ ᾿ ΠΙ ἢ 5 ΓΘ ΠΟΤ᾽ 5 ἰάθα, μου] 4150 θὲ πῖογε ἀἰβιϊηο ον 

εχργεβϑεα, 75 ἐὶ πο ἂμ αϑαὶν 7 πουἹὰ ςετίδι ΙΥ θῈ δὴ δ᾽] ον ες ἱγαπβ᾽ δῖοι 
ἴον ἴ8ε ραββαρε. δλίοηηιρεξ γές υεγα ἐφέμα (β΄. Ππι.) 5 β βι απ }}Υ ἴῃς β8ᾶπιε, ἀπὰ 

λαἐ ἐς ἄδην ξείποη ργμπά ἢ» (Κ].) 5μιον»5 ἃ β᾽ τυ ]γ ἀρργεμεπβίοα, ΚΙ. γείεγβ ἴο 
Απι. 618, .--- 81. γππ0.}] ννεὲ 8ῃουϊὰ εχρεοῖ δποίῃεγ ἐχργεββίοη, εἴπας ἀε ἐα εα 
ἀΐνε, οὐ ἑλεν ὀγομρὴ ἀΐπε δεΐογε δαμί, (Ὁ. Ἠδ8: ἐλεν ἑοοξ ἀΐνε απά ὀγοιρὴν ἀΐνε 
δέύογε δα. 



16ο : ΘΑΜΌΕΙ, 

832-39. αν σνοϊπηΐθοσα ἴο πιοοῦ ἴπ9 ῬᾺ1]150129. --- ΤῊ 56.- 
οη οἷπβ ἱπιμηεάϊδίεὶγ ἴὸ ν.}}, ἃ5 ΔΗΥ͂ ΟὴἜ πΊΔΥ͂ σοηνίηοα ὨἰπΊ56 

ὉΥ τεδάϊηρ ἵπεπὶ τορεῖδοῦ: δαω σπμα αὐ 7 γαεί ἀσαγα ἡλέδε τυογαἷς 
φΓ ἐιε ῥμιηεῆπε ἀραὶ τυέγε ἱεγγίβεα αηα γεαγεά ἐχεσεάϊησν. Βυω 

οαυΐϊά «αἱά το ϑαμῖ. 2: ποί τ») Ζογά"» ἐρωγαρέ εἷμᾷ τοί λέσι ἀξηε" 

7] τοῖν σο απά ἥρλ! ες δλήμεηηε. Ιτ ῖα ἀϊβῆσαϊ: το σοηοσεῖνα ἃ 

Ῥεῖίεῦ σοπηθχίοη. Απά δἰπμουρῇ ἴῃ ρεῆθσαὶ ἴεποῖ οὗ ἴῃ6 Ὠδιτγᾶ- 

ἂνς ἰ5 ἀραϊηϑὶ 115 ἀΐγεοῖ σομόγεησα ψ ἢ τ 6} 53, [ἢ 15 ρατι οι] ορβη- 
ἴῃ ἰ5 φυϊϊα 10 Βαγηηοηυ ἢ [ἢ 6 Ρἱοίυτο οὗ Πανὶ ἴπετα ργεβεηϊθά. 
- 82. ΑἍὄὔ538|:᾿φ} σοττεοϊίοη οὗ {πε ἰεχί 15 ἡεεάεά, δηὰ ἴῃς ἰγδηβ]α- 

τίοῃ αἰγεδάν ρίνεῃ 15 οἡ [ἢ5 μαβίϑβ. --- 33. 540] οδ]εοῖβ ἴπαὶ Ὀανὶὰ 
ἰ5 4 γοι“ἦ απα ἀξ ἃ γιαρ οὗ τυαν γον ἀΐξ γον. ὍὨΕ ἰαηρυαρα 15 

ποῖ ΠΘΟΘΘΘΑΥΪΥ ἱῃοοηβίϑιθης 1 τ6᾽8, ἔογ ἴο ἃ ϑεδϑοηθα τνδστίου 

{κα ὅ4υ1, Πᾶν! ̓ 5 σοτηράαγαῖϊνε γουϊῃ ἰ5 ἰῃ δνϊάεηςθ. 511), 1ἴ 

Βαγάϊγ ββειηβ ᾿ἰκεὶγ [ῃαῖ τῃ6 δυΐμοσ οὗ τόδ ψουὰ πᾶνε ραΐ ἴῃς 

οὈ]δοικίοη ἴῃ ͵υ5ὲ [15 ἔογηι. ---- 84, Πανὶ ρῖνεβ ἃ σμδρῖεγ ἔτοπὶ ἢῖ5 
ἐχρεηίεηοα: ΖᾺγ τεγυαηί τὐας ἀεέῤίήηρ οὐδε 20» Ἀἰὶς ζαἡλεγ] τη 5 

δραὶῃ 15 ποῖ ἱποοηδίβιεηι ἢ 16}8 θεσδιθα ἴπ6 νετὺ 4]1Ὁ 75 5 ἴο 

ἄλϊα τλς ὄχρεδησς βοὴ ἀϊβίδῃσα ἴῃ τῃ6 ῥραϑί. --- “πῶ “ὁ. ἄσπ 

αηπᾶ αἰο 716 ὀξσαγ τυομδ ἐοπιδ, απ ἰαξο αὶ τὐεεῤ ον “διε οι] 

τῆς οσοσυγτοηοα Ψᾶ5 τερεαϊε ἃ τότε [ἤδη οὔσε. Τῇ ἴνο δῃϊγηδ]β 

ταεητοηθα ἅτα νγὲ}1- Κηονῃ ἐπειηΐεβ οὗ ἴῃς ἤοοΚ. --- 35. ΤΙ ϑυοῃ ἃ 

ο886, 7] τυοτείμἱ ρο σε αὐΡ ἀϊνε για ἐρης ἀίνε πα ἀσέσον ἐΐ ὕγόσι 

λὶς νιον, ΤῊς ἴδηβθβ Ἰηἀσαϊθ (Παὶ [ἢΪ5 4580 ψᾶ5 ἃ τερβαϊεά 
ἐχρεήδξηςα. Ἂμ 79} ἀξ γοσε μ αραΐηφί νις, ζάδηι 7 τοι τοῖο ἀῖσι 

ὧν 1Ὧ6 εὐΐη πα φημ ἀΐνι πα σέαν ἀΐηι.--- 86. ΤῊΣ δρρ!]οδιίοη ἴο 
18ε οᾶδ8ε ἴῃ παηά : βοίδ ἤἄομ σπα ὅεα» ἀἰαὶ τὰν τεγυσηΐ σία, ἀγα Ζλῖς 

μηπεγαρεῖςοα δἰ σέης λα δέ ἐξέ ὁ» οὗ “Ζἄφρηι. ΤὮῊδ ποχῖί οἰδυβα 

5 πκὸ τῇς σοποϊ]υβίοη οἵ ν. 5, ---- 87. ΤῊΣ σοποϊυάϊηρ βεηΐθηος οὗ 
Παν!ἀ᾽ 5 ΞΒΡΕΘΟἢ ἰ5 ἃ ὑγοίοδοίοη οὗ ἰαἰτ : Κσλευελ τυὴο ἐἰεέϊσεγεα "16 

 »ονι “λ6 ῥατυ οΥ τῴε ἄορ απα γον “ᾳς  ατν οὗ 1{ε δεαν τοί ἀοἶνεῦ 

»6 ον τάς λαρά οὐ τὰἕ[Ρρ'’ο ιέμεῆμθ. Τῆς ονάεδῃσε οὗ σοηβάδῃοα 

15 δ ΠοἸεηὶ ἴο σοηνίηπος 848], νἢο ρίνεβ ἢἰβ σοηδοηΐ Ψ] ἢ ἃ ὈΓΑΥΕΙ 
τῆαϊ Ὑδῆνθἢ ψ}}} θῈ ἢ Πανὶά. -- 38. 8415 ἸΙοδη οὐ ἢ]5 διηουγ 
15 σΟΙΏΡΓΘΠΘΉ51016, αν ᾿ἢ Πᾶνα ψεγα ἀἰγεδαν δὴ Ἐχρεπεηςθά 

ΒΟ αΐου ; ἔογ ἴῃ οσοδβίοῃ γᾶ5 ΠῸ σοπηπΊοη οηδ, δπὰ ἴῃ6 Κίηῃρ Παά, 

οὔ οουτδε, ἴῃς Ὀεϑῖ ἈΣΙΊΟΌΓ, ---- Ης εἰδλε Ταυΐα τοΐδὰ ἀΐς σαγπιθη δ] 
15 ἴῃς δυῖδοσ ρἰαγίηρ ἃροὴ Πανιά᾽ 5 οογηΐηρ εἰενδίίοη ἴο ἴῃ τ[ἤσοπα ἢ 

Γῆδι, 



ΧΥΊΙ. 32-.39 ιόι 

Βεβί 68 1η6 ἀφύνιοί 97 ὄγονιδέ ἸΗ Μιὰ5 ἃ εσαΐ οΓ »παϊΐ, ψΜὨϊο ἢ 5 ποῖ 
ςσοηῆτηηεά Ὀγ (55.---839, Πανίὰ ρίγαξα ἀΐς στυογα συεν ἐὼ6 εοα 
Βῖ8 ονῇ 5 οσα 15 ἴῃ 6 παίαγαὶ τηθδηΐηρ, 50 ἴμαὶ ἴῃ ἴῃς ορὶπίοῃ οὗ 
[86 δυῖμοσ ἢ6 νγὰ5 δΙγεδαν ἃ ννιτίοσ. Τῆμϑ ἀγηιθά ἦς για ὦ σαῖη 

αἰεριῥέ το τυαίξ, 7.» λε ἀασά ποί ῥγουεά ἐλεγε] τῃδὶ 15, [ῃ6868 δαυΐρ- 

τηβηῖθ. [Ι͂ἢ Ἴσοηίγαϑι ψ ἢ ἴΠ6 Πεανγ-ἀγηχεά ΡΠ] Ι511η6, 15 βίγεηρτῃ 

Αγ ἴῃ 6486 δηὰ σϑρὶ ἀπ Υ οὗ τηονεπχεηῖ. Τῇδ ὉΓΙΊΟΟΓ νγ85, [ΠΓΘΙΟΓΟ, 

δίνεη υΡ. 

82. ΟἽΝ] (ὅ τεπάετβ 1ν, νῃ ΙΟἢ 15 ρρτορτίδῖα, Ἔββρθοῖδ!ν ἤδη νγα γοηεσο ρον 

δαὶ Πανίά ἰ5 'π 540} 5 βογνίος (ΤὨ,, νε., 8].). τον }»} τείοτβ ἴο ὅδ] Ηἰπιβεϊῇ, 

οὗ, [τ΄ 818, [105 ἀἰβῆσυϊς το ἤπὰ δῃγ οἴποσ ἘΠρ] 5ῃ τεπάετίηρ ἴΠαπ τοὐζλτη: Δἦτρε, 

τῃουρῃ ἴῃς σοποερίϊοη ἰ5, ἀου 1655, ἴπαὶ ἴπε Πεατὶ ννεῖρῃ5. μόνε ἴῃς ἀἰβοουγ- 
δρεὰ πιδη. ---84. “551 τιὶρῃΐ θὲ υβεὰ 1 Πανὶ πὰ )αδῖ σοπης ἔγοπι ἴῃς ἤοοκ, 

Ῥυΐ ἴξ ποῦ παῖυγα! νυ ρρ ϊε5 ἴο ἃ βἴαϊε ψῃΐοῃ ἢ [688 αυϊτιεα βοπὶθ {ἰπὶ6 ἴῃ 
τ} Ραϑῖ. ---- Ν21] πιυβὲ ΡῈ ἐγεαιεηΐδίϊνα. ---- ὩΥ ΤΩ ΝῊ] 15. ἱπῃροββῖθ δ. 2000 ἢν 

βυρρεβῖεά Ὀγ Οτδεῖχ ( Οδεελ. «. γμώρη, 1. Ῥ. 197) οη (ῃς στουπά οἵ (δ, ἰΒ ἀρρτο- 
Ρτίδίε, δῃὰ ργοραν οτίρίπμαὶ. 11 πιᾶὺ ἱπάϊοαϊς ἴμδὶ ἴῃς ϑγτίδη Ῥθδῦ νγ8ὰ5 ἃ 
τοοσα ἐουπ 0} ]ε Ἔπεπὶν τΠπδη ἴῃς ϑγγίδη Ἰΐοη --- σε ἠἀέ ὀεαῦ. πὶ, ἰουπα ἴῃ 

5οπὶε εὐ οηϑ, ἰδ ΟἿΪΥ ἃ πιοάεγῃ Εὐγοσ ἔογ ΠΣ". --- 8δ. ΤἼε ἴεπ8ε85 οοῃίίηαε ἴΠο868 

ἰπ ἴῃς ῥγοσεάϊπηρ νεῖβε, Ἔεχοδρί ὉΡ»),, ψῃϊο ἢ 15 Βυρροβεά Ὦγ [λανίαβοη, ὅγηδαα, 

54.) ΒΟ 1, ἴο Ὀ6 σἤοβθῃ ἴο ὄἜχργεββ ἃ νἱρβογουβ βιρροδβι[οη. [π [δοῖ, ἃ Ὀγεαὰκ ἴῃ 
ἴῃς σοπβεουζίοη ἰ5 περάξα βεοᾶυβε ννὲ σῇ Παγάΐγ βαρροβε παῖ ([ἢς δηϊπιαὶ 
αἰνᾶυβ βἰοοά δραϊπϑὶ Πΐπι. --- 86. 20. 2} τηυβὲ "ΡῈ πιδάς 2 ὙΊΠΤΌΝ Ὁ) ἴο 6 

Ῥτατητηδίϊοδὶ. --- ὉΠ] (ὅ δαἀ5: ϑδάαἠ 7 ποῖ ρὺ αρια «ρεΐέε ἀΐηε αμα γέμισυε 
γεῤγοαελ ἐστ αν ον Πγαεὶ Ὁ ῥὸν τυΐο ἐς ἐἀίς μπεϊγειηιεῖςεαά [[μαἰ μΠς βου] ά 

ἰδυηῖ [Π6 τδηκϑ οἵ ἃ Ἰ᾿ἰνίπρ 6047} Ὅῇε ψΒοῖς 18 τη ο ς6]]εἀ αἴϊεν ν.256, ῬΟΒΒΙΡΙΥ 
1818. νεῦβε οὐρίηδ!ν ἐπαθὰ ἢ ὉΠ. --- 878. πὐῦ Ἴ2Ν] βυρετγῆπουβ, ἴοὸ οὐγ 

ποίίοπ, Ραϊ ᾳαϊῖε ἴῃ δοσοογάαπος ἢ Ηεῦτον ἀβᾶρε, ψ ῃῖο ἢ ἴπ05 ἱπίγοάμυςεβ 

ςοποϊααϊπρ 8επίθηςεβ οὗ βρεοοῆεβ. [{ ἴ8, [πεγείοτε, οτἱρίπαὶ, [που ρἢ οπ τε 
ὃγ ΘΒ (τεϊαϊπεὰ Ὁγ ὟὟε., τ.» Βα., ΚΙ.). Τῆς Ὀγεακ ἴπ με βεπβε 5 ἱπάϊςαίοά 

ὉῪ ἴδε βρᾶςε ἱπ ἴῃε παῖ α]6 οἵ ἴῃε νεῖβθὲ. [Ι͂ἢ ἰβδοῖ, ἃ πεν ρᾶγαρυδρῃ Ῥερὶπβ ἢ 

1με βεοοπᾶ Βα] νεζβα. --- 38. ν) 10] ἃ Ρυγαὶ ἴῃ ἔογπι, Ὀυϊ 88 ἃ β' πραγ Υ1Ὸ 8 

δἰτεβίθα ὈΥ 2 5. 10", ἴξ 1 ροββί]ς ἴμαΐ [Π5 8 ᾿πϊεπάβα πεσε; 80 (ὃ υπάετβίοοά, 

Τῆε ραττηβηΐ ἱπίεπἀεβα 15 ννοῦῃ ὈΥ νγαιτίουβ οἵ οὔῆςϊα!β, [ἀ. 316 (ΕΒ 4), 2 5. τοῦ 
(Βθανι4᾽5 ἀπ ραββδάοσβ), 1 5. 184 (Τοπαῖῃδη), 2 5. 2ο" (1040). ΚΙ., ἐπεγοίοσε, 

ΒΌΡΡΟΞΒε5 [μαΐ ᾿ξ ννὰ5 ἃ σοί οἵ ἀεΐίεπος (πιδάς οὗ ᾿Ἰεαῖμεγῦ); ἴπε μανδύας (δ ννᾶ8 

οἵ 5ῃεερβκίῃ. Βαξ [15 8 ποὶ σετίαϊπθ. ὙΠεγα 866 ΠῚ8 ΠῸ ὙΔΥ οὗὨ ἱπίθγργοι 

ἴδε ἴάπσύαρε ἐχοερῖ ἴο ϑιρροβε ἴπαΐϊ ἴδε δυΐμοτ πιαῖεβ ὅ64] τεσορηΐζε αν] 8 

Βιρετγῖοῦ νου, ἀηα νἱτί δ! δράϊοσαϊα ἴο ἰπα ὈΥ ο]οι πρὶ πἰπὶ ἱπ [ἢ6 ΚιπρῚν 

ξΑτιηεπῖ, Α Ἰαΐεγ ραγαργαρῃ [85 ἴπε β8ᾶπιε ἰάδα ᾿νῃοη ἰδ τηδῖκεβ ᾿ομαῖῃδῃ 
ἐχοῆδηρε ραγπιεηῖβ ἢ Πανὶά, ἴῃ5 ἤρυγαῖίνεῖυ Ρυκίπρ Ἀἰπὶ ἴῃ ἢΪ5 ρίδοα. --- 

2] ἰ5 τῆς ψγοὸπρ ἴοηδ5ε, δπὰ 8 οπη το Ὁγ 8, ΚΙ. βιρροβεβ ἴπε οτὶρίπαὶ ἴο 

Βαανα Ῥθδῇ 11)}) ΥὙ10. --- »321} 5 υτιε πὶ "310 εἰβενβεγε, ἀπὰ ὈΥ ἃ πυροῦ οὗ Μ55. 
Μμ 
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5 80 ρίνεῃ Βετζε. --- [γ)ἽΦ ἸῈΝ Φ25.] ἐουπὰ ἴῃ 38) 15 οπιϊεὰ Ὁγ (58, ἀπά ἰ5 ῥγοῦ- 
ΔΌΪΥ ἃ Ἰαῖε ἱπίεγροϊδίίοῃ. --- 39. τϑοῦ ὍΝ] 8 πῃροββίθ]ε. ἐκοπίασεν (58 τεη- 
ἄετβ κῶν, οὗ, Οςῃ, 1911, δεν τυεαγίεα ἐλενεεείνες ἐο βηα ἐἀε ἀοον, (αὶ 15, ἕλεν ἐγἐεά 

μρσμκεεο είν τὸ πὰ ἴ. Τῆς επιεπάδιίϊοῃ ἰ8 βυρρεβίεα ὈΥ Ομ] υβηετ, λίσσις 

7ΤΖλεταμγμς (1820), ἀπά ἱπάερεπάεηιυ οἵ κἰπὶ ὉΥ 8ενεγαὶ οἴμεῖβ (Πγ.. ίοζες). 
νι τη 18 πιεδηΐηρ οὗ ἴδε νεγρ, (5 5 οοπδίβιθηὶ ἰῃ δἀάϊηρ ἅπαξ καὶ δίς. Ηον 

ΘΟ". «απιε ἴο ἐχώλαινε ἀοε8 ποῖ ἀρρθϑγ. --- ὋΥ ὉΠ0.}] 5δου]ὰ ργορδοϊγ θὲ τεδὰ 

21.Ὅ.) ψ ἢ (58, ἰογ αν μαὰ Ὀεδθη οἰοίμεὰ ὈΥ οἴ μεῦβ, ῇο νγου]ὰ α͵5ο ἰδαϊκα 

16 ραττηθηΐβ ο΄ ((5} οπχῖῖ5 ᾿Παν 5. πάπα, (πΠουρῃ ἴτ μᾶ5 πε νεγὺ ἴπ {π6 

81 Ὡρθ}8γ). 

40-54. ΤῈ ἀπο]. -- Πανὶ ἃ ροεβ οὐ ψῖἢ [πῸ ψεάροη ἴο ψῃϊο ἢ 
86 15 δοσυβίοπιεα ---- [ἢς 5]1η0 ---- ἰἀΚίηρ ραΐηβ ἴο ρτγονίἀθ βυΐ δῦ ]8 

βἴοῃθβ. Αἰζού δῇ Ἔχοῆδηρα οὗ βρεβθοῇθβ, ἢ6 ἢἰϊ5 [ῃ6 ἰἀγρεῖ 50 5116- 

οαβϑίγ (μα τῃς ρίαπὶ [4}15 ργοβίγαϊθ, δηὰ 15 ἀδβραϊοῃε. Τῆς (8]]} 

οὗ [ῃ6 ομαπηρίοῃ ἰ5 [Ὁ] οννεα Ὁγ τῃ6 τουῖΐ οὗ τῇς ῬὨΠβεῖπα ἀγτηγ. 

40. Δαυϊά τορος λὲς εὐμό ἵπ λΐς λαπά ἃ νΕῚῪ δηοίεηὶ ψεᾶροη, 
δῃὰ 51}}} εἤεσϊίνα ἀπιοηρ ἴπῃ6 Βεάδνίη. Οηεςε οἵ Πανὶ ἀ᾽ 5 βοϊἀΐθσβ 
υϑεα ἰΐ ϑυσορβϑί ἢν δραϊηθὶ ἂη Ερυρίίδῃ σμαπιρίοῃ, 2 5. 22. -- 

Απώ εἴθε ἥσυε «»ιοοζὰ εἴοπος ἤγονι 17ἡ6 ὁεα οὐ τὼς σγέαπτι απα ῥμΐ 
ἥλερι μι ἀϊΐς σε7 19} ἴῃ νογὰ 15 ὑσοῦδοὶν ἃ ᾿εομηΐςαὶ ἴαση ἴοσ τπ6 

ΒΙἰπροτβ ὈΟΧ ΟΥ̓ Ὀάρ, ἴῃ ΨΏΟἢ ἢδ σατγεα 15 διηηλαη! οη. --- ἀπό 

[1οοΚ] λὲς “ἤηρ] ἃ ψ6}1-Κηονῃ δηὰ ἐοττηϊ δῦ] ψεάρομ, 14. 20), 
- 41. Τῇε νεῖβε 15 ἰδοκίηρ ἴῃ (ὅ ; δῃηὰ δ5 ἴΐ Ὀγεδῖκβ ἴπῈ σοηηαχίοῃ, 
ΜῈ ΠΥ αἰθγερατγά ἰϊ, --- 42. ΤῊΣ ῬὨβιίης οζεη ἀπά τατὺ Φαυϊά 
αηπα ἀρεῤίεεα ἀΐπι, ὄεεα δε ἀφ τυᾶς α γοιλ] τῇς τεϑὶ οὗ [πε ἀεβοηρ- 
ἰἴίοη ἰ5 ἰάεπιῖοαὶ ψιῖὰ τμαὶ ρίνεη ἴῃ 16᾽2 --- 48, 44, ΤῊς ῬΗ1]15- 
τἰπε᾽ 5 ςοῃίειηρί δπά βεϊξοοηἤάδεηςε: “γι 7 α ον, ἡλαΐ ζιοι εοριεοῖ 

ἀρφαϊηεέ γπε τοί α εἰμὸ 9] τῃαῖ ἢς δά ἀβ ἱπηιργεοδίίοηβ ὄν ἀΐς ρος 15 

οΟἿΪγ δὶ Με ἐχρεοῖ. ΜΙᾺ τπε τἄγεαῖ το ρῖνα Παν]ἀ᾽ 5 Πεϑῖὶ Ὁ 26 

δὲέγας οΥ ἀεαυεη απαά το 216 δεατές ο7 1276 βεϊ, εἴ. Ὧι. 2855 15. 185 
7εγ. το --- 4δ-47. Ῥανια᾽ 5 τερῚγῪ Ὀερίηβ ἢ δὴ δ] υδίοη ἴο τῃε 
ῬὨΙΠ ἰδ 6᾽5. ΒΌΡΘΙΙΟΥΙΥ ἴῃ ΔΙΠῚ5, ἃ5 σοιηραγοα ν]ἢ ἴπ6 οἷ τὸ 
ΜΠΙΟΩ Ὧς Π85 τηδᾶδ βοογῃᾷιὶ δ] υϑΐοη. Ὑεῖ 85 σοηίταβίθα ἢ ἴῃς 
ΒΟΥ δηᾶ βρϑᾶγ δηά ᾿ανεὶη, Πανὶ ἔδεϊβ Ὠϊπηβ 6] ἀγηγθα το “ὰε 
πάρι οὐ γαλτυεὰ δεδαοίά, Οοί φΓ “46 γαπᾷς 9 7εγαεί τολίελ Ἰάομ 

λαφί ἐπεί τἀϊς ἀαγ} ἴῃς Μαββογεῖίο αἰνιβϑίοη οὗ νϑῦβεβ 8 ὙΤΟΏΡ, 

δηά τἴῃ6 νοσὰάβ ἡ ὅ4) Ὀεϊοηρ εσθὲ. ἢ αν ̓ 5 οοηῇάδηςε ονεσῖορϑβ 
τπαῖ οἵ ἴῃς Ῥῃδιῖηα : 454 γαλευελ εὐἱ ἐφἠοεν “λές ἐπί μῖν λαπά 
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απ 7 τὶ ἐμὲ οὗ τὰν ἀεαί, «γε τοῖν σίσε τὰν εαγεασε ἀπά 16 εαγ- 

εατές 97 “6 εαγεἢΡ 97 “26 μοηπες ἐο “ὰε δίγαῖς οὗ λέσυεηι γα “0 

ἠέ ὀεασίς φῇ τιε εαγίλ ἴῃς Ῥοαϑβὶ οὗ 18 ρίδηϊς ἰ5 τῇσοννη Ὁδοκ δἱ 
πη. ΤῊ ταβαϊὶ : αδ 76 ἐαγί «λα ἔποτο Ἰλαΐ Πεγαεί λας α σοά ἢ 
βοιηθιῃίηρ οὐ ψῇϊοῃ ἴ[Π6 Βεδίμεη ἂζὲ ποῖ γεῖ σοηνϊησθά. Τα 
ἰπηηηεαϊαῖε ἰοβθοη ἴο ἴποϑε ργϑβεηΐ ἰ5 ἰηαἰοαϊεά : σἤΐ Ζλιῖς ἐοηιργέσα- 

ἡοη σλαλ ἄποτυ, ἐπα! πο ὃν “τυσγα απαὶ «ῥέα» ὐρέὰ Υαλτυεὴ ταῦε, 
,»» τῶε δας ἰς Υαλτυελ' ] ἴο ἀΐξϑροβε οἵ δοοοσζαΐϊηρ ἴο ἢϊ5 οὐῇ 

βονοσείρῃ ψ}}].--- 48- 49. ΤΠεγα αγὲ ἱπαϊςδιίοηβ τπαὶ ομς οὗ [6 
δοσουηΐα ἤεῖα τηδάς [ῃς ὈαῖΠ]6 βοιηθνῃαϊ ῥγοϊοηρεά, αν δά- 

νδῃοίηρ δηά τεϊγθαιίηρ' δοςογάϊηρ 45 ἴῃς ρίδηϊ τηονεὰ δδουΐ ἴῃ [ἢ 
βεϊά. [Ιἡ τῆὲ τεοβξηβίοη οἵ 05, μπονψενοσ, τ ἱηιθητίοη ἰ5 ἴο Ἰεῖ 

Ῥανιὰ βηΐϊϑῃ ἴῃς ἀπ6] ὉΥ ἃ 5ἰηρὶε Οἷον, δηα 15 15 σοηβίβι ΠΥ 
οδιτίεα οὐ ἴῃ ψηαΐ ἐο]]οβ. Βεδα τπεγείοσε : “4πα τς μἠρηηε 
γο56 αμαᾶ ἐαηιθ 0 μιϑοί Ζανία 1 Ἰοϊηϊπρ ἱπητη θα ϊαῖεϊυ ἴο νμδὶ (ο]- 

Ἰονβ: “4π4 Φαυϊά ῥμέ ἀΐς λαπά ἵπο “46 καρ απα Ὡοοῖ ἠλεηες α εἴομθ, 

ἀπά τἐαηρ 11 ΘΝΕΤΥ τηονετηδηΐ ἰ5 οὗ ἱτῃροτίδησα ἴο ἴῃ ἢἰϑιοτίδῃ 

ἴῃ ἃ {ἰπλ6 16 τ} 15 ----- σπα σγποίς τς μι εδίπε ἐπὶ “6 γογελεα 7 9 
ῬαγΑρῆγαβεϑ ὉΥ ϑβαγίηρ ὀεσέέη {ὴε 6γές. ὍΤῆδ οτος οὗ [π6 Οἷον ἰ5 

566 η ἴῃ [6 δος ὑπαὶ ἠὲ οὔρηδ σαπᾷ ἱπίο ἀξΐς γογελεα( 50 τΒαῖ, 
βυπηςα, ἀξ Μει οπ ἀἰς πες ἴο τλ6 εαγέλ. --- δ0. ΤῊΘ νϑῦϑε ἰ5 ἰδοκ- 

ἴηρ ἴῃ (55, δηά Ὀτθακβ ἴῃ σοπηδχίοηῃ. ---ὅ1. 4π4] δαυϊά γαπ απαά 

σἱροα οὐόν 176 λίϊοηπε σπα ὥροξ ἀἰς στυογαὶ απα ἀιρα ἀζνε}] ἴῃ 

115, νη] ἢ ἰ5 ἴῃ 6 οΠρίηδὶ ἔογιῃ οὗ οὴς ἰεχῖ, ἰἰ ννγὰβ Πανὶ 45 βνψογὰ 

Ποῦ Πα υδεά, ἀπά [8 ἄρτεεβ ψ ἢ ἴμ6 τιθηϊτίοη οὗἩ 15 βινοσγά 

ἃῦονε, ν.3, νη} τῃς οὐϊηρ ΟΥ̓ οὗὨ {π6ῖγ σμαπιρίοη᾽ 5 μοδά, {πὲ 

ῬΒΙΠ σι ηε5 τεδ]Ζεὰ τῆς 5ἰταδιίοη δηὰ Η6(. ----δ2. 7.6 νιόπ οὐ 7εγαεὶ 

απ 7μάκσλ γοε6 απά γαϊεεά 76 τυα»-ε7}} τῃς τηβηϊίοῃ οὗ [5γ86] ἀπά 
7]υάδῇῃ βεραγαΐε!γ ἢδβ βοπχὲ σοϊουγ ἤεσε, θδοδυβα ἴπΠ6 Ὀδῖ0]6 τνὰ5 οἢ 

Τυάφμῖῖα τοττίοσγ. ὍΤῈς Ρυτγϑι οἜχιθηάθα ὁ 2 ἐπέγαπες οὐ ΘΟ απ 

80 ἰ5 ἴο Ὀ6 τεδά, σμα 10 “716 γαΐες 97 Φαγομ] 50 τῃαϊ [ἢ 6 σογρβ85 

ΜΕΙΟ 5ίγενεα 4}} [η6 ψὰν ,ογι ϑλαγαΐν ἴῃ [ἢ6 νἱοϊηϊγ οὗ ἴῃς 
Ῥαι!εἤεϊὰ Ὁ σαϊὰ ἀπε “το Φάγορι. ---- 58. ΤῊΣ Ῥυγβαϊ! ννὰβ ΤΟ] οννεά 
ὉΥ ΡΙυπάετηρ [6 σᾶτὰρ οὗ ἴῃς δηθηηγ. --- ὅ4. ΤῊΣ σοπο]υβίοη οὗ 

ἴῃς δοσοιηῖ 15 ον" θη ὑπῃϊβίοτίοδὶ. 

40-δ4. ΤὮς δοοουηῖ ἰ5 ὀνεγί}}, ἀπ 15 ἀρρδγεηῖν ἴῃς τέβαϊ οὗ σοπβαίίοῃ. 
ΤΕ οπιϊββίομβ οἵ (ὅ 5ῃονν (ἢἷ5, Ὀαϊ ἀγὲ ποῖ 85 σοπιρίεῖε ἃ συΐάς ἴο [πε οτἱὶρίπαὶ 

ἀοουπηεμῖβ 88 ἴῃ ἴῃς ΘαΥΪν ρατὶ οἵ [με ομαρίεσ. ----40. ΦὉ)ΡῸ] ἰπ 2 8. 2321 [86 
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ΜΕΔΡΟΙ ͵85 ο8]1εὰ ϑῶὼΦ. Ὑπα οχροδά οἵ ϑΠαῖῆραγ ἡγὰ8 6βϑεπια } [7 [Π 6 βᾶτης 

ψεᾶροη. -- τ ΦΝ ὈΡ ΥῊ 5022} ἰ5 ἐν ἀθ ΠΕ ἃ ρἴοββ ἱπίεπάεὰ ἴο ἐχρί δὶ Ὁνρ, ἃ 
νογὰ ψὨΪΟἢ οσουτα πονῇεγε εἶδε (ε., Βι.). --- ϑγῦ5531] δε νουϊὰ ποῖ μᾶνς 

ἀἰϊδισιθυϊεα {πε βίομϑεβ ἴῃ ἴνγο γτεοθρίδοϊεβ ὍΘ ἰβ ἱπμεγείογα σευ ΠΥ ὑγοηρ 

(οπιϊτιεὰ Ὦγ Φ565). Οπιίβϑίοῃ οὐ ἴμε ργεοβξαϊπρ οἷδυβα πὰ Κα5 [Π6 56η88 οἱβᾶτγ. 
Τὶ 5ῃου]ὰ θὲ τεπιαυκεὰ ἤόνγανοσῦ {παὶ (δ βεεηβ ἴο πᾶνε τεδὰ θο Ὁ ἼΦΝ τῷ 
(ἂς 5μερβεγαβ "αρ) τολέελ ἀξ ἀσέ 7» α γαίξει (ςατι ρα ὈοΟΧ). --τοὐῦ2 5 0.] 

Βοε5 ὕδςοκ ἴο τμε νεγῦ αἵ {πε ὑερίπηΐπρ οὗ ἴμε νεῦβε. 1 ϑυβρθοῖ [Πα [πε δδυ]ϊεβὲ 

τεχὲ μδὰ ΟἿΪΥ ΥὙ2 ἩῬὉΡῚ ὋΡΌ ΓΝ ΥΎ ΠΡ), -τᾷὶ, ὙΤὴδ ὑγΠο]α νετβα ἰ5 Ἰδοκίηρ ἴῃ 

658, τῆς ἰαβὲ οἴαυβε ἰδοκίηρ ἴῃ (5248, 1ι τεδὰβ ἴῃ 38: σμα ἀε ἐλ ϊείίπε ξοῤέ 

τον ἶρρ "δα γ 67 10 δαυϊώ, απ ἐλς »αν ὀεαγίηρ ἐάε τἀϊοία τυας δέζογε ἀΐπε. Τὶ 
15 δὲ ἰδεαβδῖ ἴοο δαυγ ἴῃ {με πατγγαῖίνε, ἴογ ἰῃς τηεπίϊοπ οὗ 88 πιδῃ ΜΙ {Π6 5ῃϊεἰ ἃ 

8 ἀρρτορτίαϊε οπἱγ ψνβεη [)ανϊὰ 18 ἀουΐ ἴο 5]1πρ ἴδε βϑίοπθβ. 1 εἰηρῃδβίζαβ [μ6 

αἰβηου εν δε Πδὰ ἴῃ δ δἰΐδοκ. Ῥγορδθϊγ {πε νεῦβα 5 ἃ ἰγαρτηθπί οἵ ἴῃε β8ᾶτης 

ἀοουπιεηΐῖ, ψΐο ἢ ἰβ οτ τε ὈὉγ (ὅ εἰβεννῃετγε. --- 42. ΝΟ ΡΥ ῺΡ ἽΝ] ἰ5 
Ῥοττονγεά ἔγοπι ἴμε ἀεβογίριίοη ἴῃ 1613, ἔνθ ἴο {π6 τεχίυδὶ στοῦ οἵ ὉΡ ἔογ Ὁ"». 
Τμαῖ αν α Ψγὰ5 ὦ γοιίᾷ ἰ5 βυβηοίεης γεάϑοη ἔογ (πε ἈΠ" 5ι1πε᾿5 σοπιεπιρί, ἴῃς 

τεϑβὲ ἰβ βυρεγῆμουθ. --- 48, 44 τε ἀπρ] οαῖε5, Οπε οὗ {π6 ἴννο Βρββοῇεβ ἰ5. βυβῖ- 

εἶεπὶ ἴο ἱπίγοάμος 1γανὶἀ᾽5 τερὶν, πὰ {818 8 ἀρραγοπεῖν ν.(8, Τπ ἴῃ [δε] ηρ 
τα Πανὶ ὰ 5ῃμου]ά τερὶγ ἴο Ὀοιἢ, 458 ογ [18 οτἱρῖπαὶ ἰπβευῖε αἱ {πε ἐπα οἵ 48, 

καὶ εἶπεν Δαυίδ οὐχί, ἀλλ᾽ ἢ χείρω κυνός. --- δ] ἴα κεβ ἴμ6 ρἷδοε οἵ ὃ». Τὴς 

ΡΙαγαὶ ΓΊΡΡῸ2 8 ουξ οὗ Ρίαςε; τεδὰ πῦρ. --- πυϑὴ ΓῸΠ2] 8 τῆογε ΠΟΙ ΠΊΟΠΪΥ 

γνπ “2, ΨΕΙΟΕ 21 Μ55. (ὈεἸκ.) μᾶνς ποτα, ναΐ οἵ, Τοοεἱ 30, ---- 46, 1 Ὁ) ἰ5 
οοππεοιεα ΜΧνἢ ἰῃς ῥγεσεαϊπηρ ᾿γ (53, ἀπε τηϊ5 ἱηνοῖνεβ ἴπ8 τεδάϊπρ ἼΩΌΥ ἔοτ 
ὙῸ0ν, ὙΠΪ5 ἰ5. οὐν᾽ ΟυΒ Υ οοτγεςὲ (1 .), Ἰπουρἢ τεϊοοῖθα Ὀγ ΝΥε., Βα. ὙΠπαῖ 
{8ε αἴε οἵ ΟοἸ] δῖ ἢ} θὲ ἀεοϊάεα μὲς αν ἰ8 ρ᾽αίῃ ψ πουΐ [Π6 Ἔχργαβθ βίαϊθ- 

πιεηΐ, θοΙἢ ἰεχὶβ πιοσεονεγ μανα ΠΗ ὉΥ Δ Ἰαΐεγ ἴῃ (6 νεΊβα, --- ὩΠῸ “Ρ] ἰ8 

ἀείεηβι"} 6, ἰακίπρ Ὅλ} οὐ] οοἰίνεῖγ. Βυζῖ ψίτ (Ὁ ννεὲ ϑθου!ὰ ῥτο αν τεαὰ 70 

ΤΌΠΟΥ, 50 ΤῊ., δα.» Β. -τ ΥΝ ΤΠ] ᾿ἰπβίοδά οἵ 6 ΠΊΦΩ ΓΙῸΣ οἵἉ ν.".,-- 

ΨΥ] 85 ροϊπίεα, πιιδῖ ρῖνε τῆς ράγροβε οἵ 1Π6 νἱοίοτΥ : δάαξ αὐτάς ἐαγίλ μὰν 
ἔμσυ. τ ψουἹὰ θῈ ροββίϊε, ἢονγενοσ, ἴὸ ῥροϊπὶ Ὑ} 1), ἐπ ν  Ιοἢ σᾶβε [Π6 νοτρ 

ὙΟ] ΒΙΠΊΡῚΥ ΠΑΤΓΥ οἡ ἴπ6 παιταῖϊνε, οἵ, Εχ. 144.18 (Ρ) 15. 4955. --- ΟΝ Φ.Ὁ] 

ΘΙ Ἶ, βεεπὶ ἴο μανε τεδὰ ὈΝΊΨΦ᾽2.--- 47. ὉΠΡ0] ἰ8. ἃ ἰαῖε τνοτγὰ, οἴ, 14. 203. --- 
ΠΟΛ ὉΠ ΠΥ] 866 Π|8 ποῖ ἴο οσουγ εἰβονβεσα. --- 48. ὉΡ2 701] ψου]ὰ βθεὲπὶ 

ἴο ἱπιίπιαῖε {Παὶ ας ογόρ ας ἴῃε ρσίαπὶ ἐπα εανουγεὰ ἴο οοπὶα ἴο οἷοβε φυδιίευιβ, 

Πανίἃ ρᾶνε ὕδοῖ, δὲ [ἢ βᾶπὶς {ἰπιε ρἰ γίπρ Εἰπὶ ἱἢ βίοπαβϑ ἔγοτα [ἢ 6 5]πρ. Απ 

ἱπαϊςαῖίοη οὗ {πε βᾶπια νἷονν ἰ8 βεθὴ ἰπ {πὸ ΠΣ 85 ἤδαγ ἴῃς ἐπα οὗ {δε νεῖβϑ, 

ἔογ τηϊ5 νγουἹὰ παΐαγα!ν πισαπ (ῃ 6 τὰπκβ οὐ ἴβγδεὶ. ὍΤὴδ ἡ Ποἷε βεοοπὰ ΒΑ] οὗ 

1ΠῈ νεῦβε ἔγοπι ὙΠ ἰ5 ἰδςκίπρ ἰπ 658,  ὩΙΟ ἢ αἶδο γοδάβ δὲ [ῆς μερί ππίπρ καὶ 

ἀνέστη. ΤῊδ 5βοτῖεῦ ἔογιη ἴῃ 8 ργεβεπίεα ἰβ οοπβίβίεηϊ ἢ νυν μαΐ [Ο]]οννβ, ἀπά 

Ιμᾶνε δάοριεἀ ἴ᾿. ---49. 13Ν7 5 ἐχραπάβά ἰπῖο γτν 12 ὈῪ Βιι., (ο]]οννίηρ Θ, 

Ῥυϊ {Π15 56 6 Π|8 ὉΠ ΘΟΕ ΒΒΔΤΥ. ---- 2 Ν ἢ Σ2Γ] (δ διἰ45 διὰ τῆς κεφαλαίας, νν»ὨΙΟΝ ἰ5 
[ἀνουτγοα Ὀγ Νε, ἀῃὰ δάορίεα ὃν Βυ. ΤΙὶ 86ὲπιβ ἀουθια! ν ῃεῖμεγ οὴς οουϊὰ 

54Υ̓ ἴῃ (Πς βἴοπο σσρηᾷ ἀγορά ἴῃ6 Βοϊπιοῖ, νὩ]Ὲ ἰξ ἰ σπεί γε Υ ργόρογ ἴο βαΥ͂ 

παῖ ἴἴ “αρξ ἑμίο ἴῃς [οτεδεδα, --- δ0. ὙΠε νϑῦβε 15. θυ! πεν ἴῃ Ὲ ςοποϊαάϊπηρ 
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τοιιδιῖκ οὗ ομε οὗ ἴδε ἀοουπηεπῖδ. «80 7)ανΐα τυᾶς τέγοηρεν ἕδαρ ἐδ ῬΑ δέλτος 
«ὐὐτὰ τὰε της απά τοίὰ ἐξ τίομε, ανεα τριοίς ἀφ ξλίἐἐεδέπς ἀνα φέετυ λὐπε, ἐλοιρά 

τἄεγε τυᾶς πο σινο»ε ἐν ἐλε λαπα οΓ Φανέα ] τλιε Ἰαϑὲ οδιβε 15 ποῖ ἂπ ἱπίγοάαο- 
τίου ἴο ψ αὶ (οἸον5 (1ΤΉ.), Βαϊ ἐπιρῃμαβὶζεβ ἴῃ 5 πιρ! ον οὐ [ΠῈ 5μερῃεγά θογ 5 

διτηδταθηῖ. [{Κὸ ἴῃ τεβὶ οὐ 1Π18 ἀοσυτηεπὶ, ἰξ 18 ἰας Κίπρ ἱπ (58, --- δ1. πρῦϑν 

ΠΌΡΓῸ] 5. Ἰδοκίηρ ἱπ (58, ἀπὰ εν] ἀπο ἃ τεάδοϊίοπαὶ ἰηβεγίίοι ἱπτεπάθα ἴο 

Ὀτίηρ ἴῃς νεγβὲ ἱπίο ματπιοηῦ Ὑ ἢ ἴῃς Ρῥτεσεαίΐηρ. --- δῶ. Ὀαφ ρπ ΠΝ] ὀπίσω 

αὐτῶν (58, εἰπεῖ ἔογπι πᾶν Ὅς δ δἰτευι ουρῃῖ, 85 [π8 βοῆβὲ 18 ροοὰ νἱϊμουῖ 
εἰτμετ. το Νὴ ἽΝ Ὁ] 65 ἴῆε πᾶῖης οὗ ἃ ἴονῃ 5 ἐχρεοῖοα μὲ βμουϊὰ γεδὰ 

ΓΔ ἽΝ τῷ ἢ ἴῃς οτρίπαὶ οὐ 6581, --- })..}0}} 8 ἀου θ01ε55 σοτγεοῖ 85 σοπιρατεά 

ψἶἢ Α«ζαέον οἵ (δ. --- Ὁ] 5 ἐν! (Ἐπ Εγ ἱπιεπάεά ἴο θὲ ἃ ργορεγ πᾶπιε; ἂπὰ 

ἃ ἴονγῃ οὗ [5 πᾶπιε ἷβ πηεηιοηθα (05. 1.588) ἴῃ ἱπηπιοήαῖε σοπποχίοη ψΒ 
ΘΒΟΘΟΒ δηὰ Αζεκδῃ, {πεγοίοτε ρτοόραῦγ ἴο "ὲ ουπὰ ἴῃ πὲ νἱοϊη γ οὐ {μς 

Ῥαί]εΠε] 4. [π ογάσυ ἴὸ παῖε 8εη8ε Μὲ τηυβῖ ὁπιε πὰ (ἢ ΚΙ].) ἴο Οὐ ψτ ὙΥτῸ, 

ογ Ῥεϊζου Ὁ ΨΦῸ Ὑ112,--ῖμαι [ῃς Ψψουπάεα [6] αὐ ἐλε ταν ἴτοτι ἴῃ 6 μαι] εβε]ὰ 

ἴο ἴπε ἴνγο οἰτίεβ ἰβ ἱπίογτηδίίοη ψῃὶοἢ ἰβ αυϊΐε ἰπ ρἷαοαε. ὙΠὲε οοπ]εείυτε οὗ 

νε., δάἀορίεἀ Ὀγ Βυ., ΕΘΝ τοδὰβ ΟΦ η Ὑυι (ἢ (5), ἀπὰ ἀπ ετβιαπαβ Ὦγ ἰΐ 

τδε γοαάευαν ἐμ ἠάε φαΐές οἵ ἴμε ἴνο οἰτῖεβ, [4115 ἴο [Ὡς στουπὰ οὐ σοῃβί της 

ψνι2 ὙΒΙΟἢ (ΟἸ]ονν5. Τῆς ψουπάεα πιῖρῃὶ [4}} ἱπ (ἢ: ραΐενναν αϑ 2: εἰϊδς, Ὀὰϊ 

ποῖ 40 4“7[ε εἰτΐες. --- 58. ᾿ν1Ὸ} [πε νεγ 15 ἰοα πα ν τ ὑπ αἶβο, ὕεη. 3186 (Ε}. --- 

δά. οὐΦΥ] ἰ5 50 εν ἀπ} οὐΐϊ οὗ ρίδοε μετγε {παὶ ννεὲ ἀγὲ ἰογοβὰ ἴο Ἵοπβίάες 
τε οἴδυϑε ἂπ ἰπβεγίίοη οὗ ἃ ἰαὶε ἀἰϊζογ, ἱπ ν᾿ ΠΟ ἢ οα56 νγὲ 5}4}} τεραγὰ ἴῃς 

σθοἷ]ε νεῦβὲ ὙΠ βυβρίοἶοη. Τῆς πιεηιίοη οἱ [αν 5 επί, πόνενετγ, ἰ5. ρετ- 

{πο ἰπ δοοοσὰ ψῃ ἐπε παγγαῖίνο, 1616 3, γΒΙ ο ἢ} τηακεβ ᾿ἷπὶ ἃ πλεῖ οσ οὗ 

5.41}}}5 δίδῃ, 

ΧΥΤΙΙ. δ5ὅ- ΧΥΤΠ. ὅ. Ῥαν 8 ἱπίτοἀποίίοι ἴο [π6 οουτί. --- 540] 
Ῥτοίεββεβ σοπιρίεῖς ἱρμότάηος οἵ ᾿Πανιὰ δηά ἰηβίγιοϊβ ΑΌΏΠΘΙ ἴο 

τρᾶκα ἱπαυϊγίθβ. ΑὈΠΕΥ Ὀτίηρα ἴπΠ6 γουηρ Πετοὸ ἴο ἴδε Κίηρ, ἀπά 

Πομδίμαῃ ἰ5 Ἔβρεςιαῦγ ἄταν ἴο τη. Α ἤτπι {Πεη 5} }0 15 σ6- 

τηρηϊεὰ Ὀεΐνεοη ἴῃ 6 ἵνὸ γουῃρ πιο, ἀπ Πανὶ 15 ἰακεη ἰηῖο ἴῃ 6 

Κἰῃρ᾿β βεινίςβ. 

Τῆς ταοϑῖ ἱηρεηΐϊουβ Παγτη ἢ δῖα ἤᾶνα ποῖ βιιοσεε δα ἴῃ σϑοοηο!]- 

ἴῃρ 1815 ρασάρταρῃ νυ} 16} 3. ΑΚ5 1ἴἴ 15. ἰδοκίηρ ἴῃ τῆς οτίρί πὶ 
ἴοτηι οἵ φῇ, ἰξ πιιϑὲ Ὀς ἡπάρεά [ἰκὲ νν.}5 8) ἀθονε. 

δδ. ΤῊδς παιταῖϊνε ροε5 Ὀδοκ ἃ {{π|6: “414 τυλέπ ϑαμ σατο 
Ζραυϊά ροίησ “ογίλ ἰο νιεοέ ἐλ βμηεηησ, λς φαϊά το Αὐπερ, “λέ 

φέπεγαὶ οὗ 1ῴε ἀγρι»: Ἰζλοσε τοῦ ἴς 1λ6 ἐπα, Αὀπερ Ὅσα ἴ5 πὸ 
τεάβοη ἴο ἴδκα ἴῃς αυδϑβίίοη ἴῃ δὴ Ὀαϊ [86 ΠΠτ6 τὰ] 5βθηβε. [{ ἰπηρ] 1εἀ 

541} 5 δητίγε ἱρποόγάηοςε οὗ Ὀανίἁ. Ὅῆε ἱῃαι τυ ἔῸγ ἢΐ5 ΤΊ ΠΟΥ ννὰ5 

ἐαυϊναϊεηϊ ἴο αϑκίηρ, τὐἦο ἴς 67 ὍΤΕ δἰϊθπιρὶ οἵ Κεὶὶ ἴο 5ῆοιν 

παι 8418 αυεβίίοη αἰ ποῖ ᾿ρῚν ἰβπογᾶμος οὐ αν 8 βη γεὶν 
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116, δηά ἰ5 τείαϊεα τππόσθονεσ ΌὉΥ ΑὈποτβ σοηξεββίοη, ΨὨΪΟΝ γᾶς : 

8» τᾶν ἤζε, Ο κίην, 7 (0 ποΐ ἔποτυ) ἴῃ6 Βεάδνυ 51}}} βυγεᾶγβ ὅν λέ 

γε οἵ τῇς ρείβοῃ δάάγεβεα. --- ὅ6-ὅ8. ΑΡΠΕΓ 15 σοπιηδηάδα ἴὸ 
τρᾶκα ἱπαυΐίτγ, ὦ 14 τυότηι αυία γείμεγηδα γγονὶ σοι ηρ “ἦς δ λέδς- 
δῆς, Αὁπερ Ἰοοῖ ἀύρ πα ὄγομσάἑ ἀΐνε ὀφύογε ϑαμί, τούὰ “6 δι - 

πες ἀεα ἐπ ἀΐς λαμα  “Ἄδτα ἢ δηϑυγαγαα 580}᾽5 φαθϑίίοη. ΤΠδὶ 
ἴῇοτε νὰ ἃ πόσα Ἔχίεηαδά σοηνογβαίϊΐοη ψϊοἢ ἰ5 ποῖ τεροτγίβὰ 
56 6Π5 πη ρ]ἰε Ὀγ [6 (ΟἸ]ονη νϑῦβα. 

ΧΥΙΠ.1. με αν ὰ πὰ δηϊβῃεα βρεακίηρ ψῖἢ 5840], 2 

σον οὗ )οπαήλαηι τὐας ὀομραῖ μι τοῖδὴρ 766 τοι οΥ Ζαυϊ 4 οἴ. σξεη. 

44 (1. Τῇε πιδηϊεβίδίίοη οὗ Τοηδίῃδη5 ἰονα ἰβ βεβθὴ ἰῇ ἴῃ8 

ςονεηδηΐῖ, ν.ὅ. --- ῶῷ. 840] ἴαΐκαβ Πανὶ ἃ ἰπίο ἢΐ8 βϑσνίοθ, σμα ἐπ ποῖ 
αὐοτυ ἀζρι Ὁ γείμγπ το ἀξ γαήλονς ἀομ5ε] τῃ6 ῥάσα δὶ ἰ5 το, -- 
3. ΑπΦ γκαίλαπ »παάδς α εουεπαη το Ζαυϊα] ἴῃ τμ6 [Ο]ονίης 
7οπαίμδῃ δίοηθ δοῖβ, μα ἤδῃςσς [Π6 5110 σοπ)δοῖαγα! σἤδηρα ΠΕΓα 
δάοριεὰ ἰ5 ἀδδίγαῦϊθ. Τηδ σονεηδηῖ Ὀείνθαῃ [6 ἵνο ἰ5. α]5ο ἀ6- 
βου θε4 (23,5), ὙΠεγε Ποπδίηδῃ γεοορηϊζεβ Πανὶ ἃ 5 [ἢ ἔπαγε Κίηρ, 

δηά βεἰρυϊαῖε5 ὑπαὶ Ἀἰπιβθὶε 5.41} ὈῈ ῥσίπιθ πιϊηἰδῖεσ. Α οονδηδηΐῖ 
οὗ ὑτοϊμοσμοοὰ ψὰβ τηδάθ Ὁγ Μοβδιηπηεα ὑείννβεη ἴῃ6 ιμρίδυές 

δηά τῆς εέρεγς. Ἑδορ Μεοοδῃ ννὰβ πιδάβ Ὀγοίμεῦ ἴο ἃ Μεάΐπδη, 

δηᾶὰ τῇς Ῥοῃά νὰβ τερασγάβα ἃ5 οἴοβεγ ἴπδη Ὀϊοοά Ὀτοϊπεγμοοά. 

ϑοπιοιῃίηρ οὗ ἴῃς Κίπά 5 ἰπιεηἀεα Βετο. ---- 4. Ιη πιακίηρ ἴῃς οονε- 
ἡδηῖ, ]οηδίμδη οηῥεα ἀϊνιδεῦ 97 τὴς εἰραζ τυλϊελ ἀξ ἀαα ομ] ἴῃ 
δαττηθηῖ τηθπιοηθα ἰ5 οη6 ψόσῃ ὈΥ ἴῃς ψ6}}-ἰο-ἀο ; σαηα σαῦε {7 10 
αυϊά, ἀπά ἀϊξ ἀεεοιέγοριομῖς ἀἶρο, ἱπεξμαϊηρ δὶς «ποογα ἀπά ἀϊΐς 

ὄστιυ «πα ἀΐς ρίγαἱς} ἴῃ 5βἰτηρ]α βῃερμεγὰ δά ἰ5 τὩυ5 διϊεά ἴο 5:6 

δἱ σουτΓῖ. --- ὅ. 8540] ρανε Παν] ἃ ἃ σοῃηηδηὰ ἴῃ ἴΠ 6 Ἄτωυ, ἰῃ ὨΪ ἢ 

6 5ῃονεά ρμοοά σαρδοίιγ ---- Β0 ἢ 15 [Π 6 οὐ εσ οἔ {πε οἰδυϑεβ ἴῃ (5. 

80 ἴαγ τοπὶ ἴῃμε ρτοιηοϊίοη Ὀεΐηρ οἤεηβίνε ἴο ἴΠ6 οἹάοσ βο] ἀϊδῖβ, 
11 ῥίεασεα αὐ τε 2εοῤίε «πὰ αἶδο τὰς τεγυαρίς οΥ δϑαν ] Ὠΐβ σουτὶ 

οὔδοία!ϊΒ. ὙΠΕΙΕ βθαῖβ ΠῸ γεᾶάβοῃ ἴο ἀἰββοοίδίς [15 νϑῦβα ἔτοιῃ ἴῃ 6 

ταϑὶ οἵ ἴῃς ρδγαρτδρῇ, 85 ἰδ ἄἀοπε ὉγΥ Βα. Τῆς ἢτβι οἰδιιβε οἵ ν." 15 
ττδηβιτἰοπδὶ, 45 15 βϑῃοννῃ ὉΥ 115 Ὀείηρ ἰδοκίηρ ἴῃ (58, ΤῊ τεάδοῖοσ, 

ὉῪ τῃϊ5 εἰδυβθ, γεϊυσῃβ ἔτοτ ἴῃς αἰρτθβϑίοῃ σοηοθγηϊηρ Πᾶν ἀ᾽ 5 ρτο- 

τιοϊίοη ἴο ἴΠ6 πηδίῃ βίγθατη οὗ [ἢ ἢἰβίοσγ. 

ΧΥ͂ΙΙ. δῦ- ΧΥ͂ΙΠΙ. δ. ΤῊ ραγαρταρ 15 ἰδοκίηρ ἰπ (858 οἷος, Τῆς αἰϊεπηρίβ ἴὸ 
Βαιτηοηΐζα ἴῃς δοσουπίθ ἃτε πυμηογουβ. ΘΟ δαρροβεβ μὲ 1:6}. βε]οηρα 
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ΤὨτοποΙορίςα!ν δον (8. Βυΐϊ οοπβίἀετγαϊϊομ οὗ ἴμαὶ δοσουπὶ βἤονγβ {μαὶ 
Βανί νὰβ ἴεγε ἀρ κηονῃ ἴο ὅ4υ], ψν Ὠΐοἢ οου]ὰ ποῖ μᾶνς Ὀεεη {πὸ οᾶ5ε δῇοσ 

με οοπῆϊοι ψνἱἢ ΟΟΙ ΑΗ, --- ὅδ. ΓΥΝ 21] οἷ, 2υΦῸ.Υ δ [86 ορεπὶηρ οὗἉ ν."7, -- 
ΙΓ 132] οἱ ἴδ ἔοσος οὗ ἥὶ ἴῃ βυο ἢ ἃ αυεβιίοη, οἷ. ΒΗΒ. «Ὁ. (4). --- ἼΦΡ)"Π] 

ὃν τάς ἐγ οὗ τὰν τοωΐ, οἴ, οἷ. --- 95] ἴ5 τὰς νοραῖῖνε νὴτὰ τὰς ἀστοῖς --ττ ἃ 
σοπητοοῃ σοηβίγυςτοη. ---- ὉΝ} δῖε δίῃ 8, 1 περδίίνα. --- δῆ, ΥἹ}2 ΧΓῊ, νκ] 

ἃ αἰγουπηϑίαηια] οἴαυϑε. --- ΧΥΙΠ. 1. ὙΠετε βεεπὶβ ἴο θὲ βοπῖε σοηῃζυβίοη ἴῃ 

τηῖ5 πὰ ἴμε [ο]ονίηρ νεῖβε. Ὑμδὶ δαρ δοοξ ἀΐνε βεετὴβ ἴο Ὀεϊοηρ ψ ν.δ, 

δηὰ ν.2 ἱπίεττυρίβ ἴῃ δοοουπὶ οὗ Τοπδίμαπ᾿β {τε πβῃϊρ, θερυπ ἰπ ν.}. Τῆς 
ἔοστπι οὗ {πε ϑεπίεποθ, Ὕ. ... ΦΌΩΣ), 8150 τηᾶκεβ ἃ ἀἰβης γ. Α5 ᾿ἱ 5βἰδπάβ, ἴΐ 

ψου ἃ παΐυγα! ν τηεᾶπ: ἔάσφηε δαυϊα εεαδεαά τρεαξίηρ (εἴμες )οραίλαρς σοι 

τοας δοιρ»αῖ μῥ ἐγ ὅδε τοιῦ οὐ δαυΐά), “ἀε»ε )οπαίδαν ἐουεαῖ ἀῖπε. "ΤὨΪ5, οὗ σοιγβε, 
ἰ5. ἱπῃροββίθ!θ. Ὑηεγε 15 τεᾶβοι ἴο βυβρεοῖ, [πεγείογε, [μαΐ ἴῃς ραγεπίβεῖῖσαὶ 

εἴδυδε 5. δὰ ἱπίεγροϊδίίοα; ἂπὰ ἴῃς εχρὶ οϊϊμεβ85 οὗ ἴῃς ἰδϑὶ οἰδιβα 15 δὴ δύρὰ- 
ταθηΐ ἴῃ 86 βᾶπηε αἰγεοτίοῃ. --- 2ΠΝ)}] 15. Ῥγο Δ ΌΪῪ ἃ πιϊβίακε ἔοσ γγ3ημν, ἴῃς 
τερυϊαν ἔοστι, ἡ ψῃ]οἢ 5 βαρδιϊζυϊοα ὈΥ [πε ΟΖ. ---- 8. ὙἼγ0}} 8 οἰ )εοϊεα ἴο Ὀγ Ὗε., 

δηὰ ουιίεα ὈΥ ΚΙ. (1π ΚαυΐΖθο). Βιι., ἰπ μβ ταχὶ, οἴδηρεβθ ἴο Ὅν, ψΕΙΟΒ 

τεϊϊενεβ ἴδε αἰ πουγ. Τῆς τεοεῖνεά ἰεχὲ πᾶν θὲ ἀυς ἴο ἴπε ἱε πα ἐΠΟΥ͂ ἴο πιδᾶῖκα 

Ῥανὶά ργοπιϊμεηῖ, νν Εἰ ἢ ταδη [ςβ5 ᾿[561{ ἴῃ Θὅ, νἤετε ψὰ ππὰ Φανέαά ἐάε ξένε. 

1: 5ΒΒου]ὰ με ποῖεὰ, βουγενθσ, [παῖ Ὁ ΓΛ ΓΟ ϑΌΔ}}Υ τλθδηβ 20 2γερεσ δε ἐερ ρας 
85 ἃ σοπαθοτοῦ ἀο65 ἴο ἴδε σοπαημπετεά, [ἃ 223 Ὠϊ. 731 85.111, Οἱ ἴδε τηεδηΐηρ 
οὗ τε ννογὰ ᾿υ2 οἵ, Μοοζε οὐ [υ{.. 23 δπὰ τεβ' --- 4, ὈΨΌΠ ΓΝ] 5 ψ Βαϊ σουὰ 
Ὀε [με βεοομὰ δοουβαῖίνε ἴῃ ἀπ δοῖϊνε ἔοσπι οἵ ἴῃς νεγῦ, οὗ, Παν., δγρηΐαχ, 74. 

--- 9] 5εοτηβ ἴο ποιά (ἢ σψεᾶροῦβ ΨΚ Ὡ]Οἢ ἕο]. Τῆς ρ γα 18 τους ἢ 68- 
τεοπηθα διηοηρ ἴμ6 Οὐ επίδ!β. ---ὅ. ΤῊΣ ογάεγ οἵ με οἰδυβεβ δἀοριεὰ δῦονυε 
ἤτοσὰ (5! βεεπηβ ἴῃ ΟἿΪΥ παΐυγαὶ ομβ. [{ 5 ροββίυϊε, μονγενεσ, [μαὲ ἴμετε μᾶς 

Ῥεεδῃ σοτταριίοῃ οσ ἱπίεγροϊαιίου οἵ ἴμε νεῖβε. ΚΊ. ρζοροβεβ ἴο τεδὰ : 454] 

“ανέά εανης οεέ, εἰοίλεά τυίὰ αἴ ἑλαί ἀε []οπδῖμβαπ] ἀαα ρει τβονὶ ἀΐνε, απά 
ὀγοιρὴ ἀνε δαεξ ἐο ἐδε σιϑη οὔτυαν, απα ἐέ ῥίεατεά αὐ ζῴε ῥεοῤίε να {ἦε 5εν- 
νανιῖς ὁ 55:1. ϑοτηειΐπρ {κε {815 πρᾶν πᾶνε Ὀεθη ἴῃς οτίρίμαὶ ἴεχί, βῃονίηρ 

βου (ἹῪ Ποπαίμαπ δάοριεὰ τῃε γουπρ τγαττίοσ. ---- 5559} 15 )υβιϊ δὰ Ὁγ τ. 
Δ Μοίες, Ὀὰϊ ὅλ), ϑυρρεβίεά Ὁγ Ὗε., σεγίδί ΙΥ τηακεβ Ῥεϊίεσ βεῦβε. ΑΠε ΝῚῸ 
νε πεεὰ ἴο ὃὲ το]4 ψῃϊῖμες αν επί. ΤΒε τποοῖγ οὗ Βυ. (..5. 219), [παῖ 

1815 νεῖβε (458 ἰΐξ βϑίδπαβ ἴῃ 38) Ὀεϊοηρβ τὶ 1623, Ξεετηβ ἴο "6 τεδιϊεὰ Όγ ἴῃς 
ἔλοϊ τμαῖ ἴΒετὰ 18 πὸ γεᾶβοῃ οσ Πανὶ 5 ρσγοπιοίΐομ, 1π]688 ἴξ Ὀε βοζῃς ἔεδϊ οὗ 

δτη8. Ὑπδῖ ἢε βυιοοαββίι }ν ρ]αγεοά {πε πᾶγρ ου]ὰ θὲ ἂπ δγρυπιεηῖ ἴῃ ἔανουσ 

οἔὗ Κεερίὶπρ Ηἰπι ἰπ [πε νἱοϊ πὶ γ οὗ τῇς Κίηρ, ἰπβίεδα οἵ ρὶνὶπρ ΠΕἰπι ἃ σοσηπαπὰ 

ἰπ ἴῃς Βε]ὰ, Τα νεῖϑε βεεβ ἰβεγείογε ἴο Ὀεϊοῃρ ἴῃ 115 ργεβεηῖ βηνἰγοηπιθηῖ. 

ΧΥΙΠ. 6-80. 840]}᾽5 ΘΔΙοΌΕΥ οὗ Ὀαν]ὰ. --- Τῆς εὐἱορίε5 οὗ [δε 
Μοτηθη ΨῆΟ ρταεῖ ἴπ6 τεϊασηίηρ ἀγπιυ, τουβα πε Ἰεαίουϑυ οὗ ὅ54]. 
Ηε τμετγοίογα στεονοβ Πανὶ ἔτοπὶ βογνίοα Πθᾶσ ἢΐβ ρεΐβοῃ, ἂπά 
ΔΡΡροίηϊβ Ὠΐηι ονεσ ἃ Ὀδηά οἵ 5ο] ΐετϑ ἰὴ τῇς Πεϊά. αν  ἀ᾽ 5 δοῦν! 

δηὰ ἀϊδογεϊίοη ἀγα 5υο ἢ [πᾶΐ ἢἰ5 ΒοΪὰ οὐ με ρξορὶε ἱπουβᾶββϑ, γῇ ἢ 
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᾿πούθαβθβϑ 50 541}᾽5 ἴδβατ. Μ|ίομαὶ, ἴ[π6 γουηροῦ ἀδυρῃῖεσ οὗ ὅδ], 

{4115 ἴῃ ἰΙονε ψ ἢ Πανὶ, δηὰ 588] τηδῖίκεϑ [Π]5 ἂῃ οσοδβίοῃ ἔογ Ἔχροϑ- 
ἱῃρ αν ἴο πον ἀδῆρειβ. αν ἀ᾽5 βυσοθθβ δά ἀβ ἴο ἴῃς Κἰηρ᾽β 
ἀἴβικε, ψῃϊο ἢ πον ὈΕσομλ65 ἃ 5εἰ 6 Παϊτεά. ΤὨΪΐβ 16 ἴπΠ6 τηδίῃ 

βίτεδιῃ οὗ ἴῃε παιγαῖϊνε, ψῃοἢ 15 ργαϑογνεα ἴο ὺ5 ἰη ἴδε τεχὶ οὗ (55. 
11 16 ἱπτοιτυριεά ἴῃ 38 ὈΥ ἱποοηβίβίεηϊ ᾿ηβευιίοηβ. Οηε οὗ ἴῃ 656 
(νυν... 1} 1ε}}5 οἵ 84} 5 δἰϊδιηρί ἴο τωυγάθγ Πανὶ 4. Αποῖπετσ (νν.}79) 
δῖνεβ ἴῃ δοοουηῖ οὗ Ὧη η.]6]16α Ρτοπιῖβα οὗ 540] ἴο ρῖνε ἢΪ5 οἱ Δ σ 
ἀδυρῃζεγ ἴο Πανίά. [1,βανίηρ ἴ[Π656 ουξ, νγα ἢπά ἃ σοῃδίβίεηϊ δηά 
ψΜΕ]]-Ὀδηηθα βἴογυ, οὔ νῆοϑα 1} μετα οδη Ὅ6 πὸ ἀουρδι. Ι᾿ 
Ῥεϊοηρθ ψῖῖ 16} 3, ΤῊΣ 2ζμως οὗ 3Ηῆ σοηβίδίβ, ἴῃ 411 ργορδθιγ, 
οὗ ἐταρτηθηῖβ οὗ δῃοῖμεγ ἀοουμγθηῖ, [μου ρἢ [Βδὶγ σομθσθηςα 15 ποῖ 
80 τηδικοα 85 ἰῃ ἴῃε οᾶ5ε οὗ ἴῃς βεοιίοηβ οτηϊ θεὰ Ὀγ (5 ἴῃ ἴῃ ρτγο- 
οοάϊηρ σμαρίογ δηὰ τῃ6 δαγὶν Ρατὶ οὗ [ἢϊ]5. Α58 δἰγεδὰν ροϊηιθα 

οαἵ, (ῃς σοηῃδίβίεηου οὗ τε ἱεχὶ οὐ (5 Βεγε ἰ5 δὴ διρυπηεηΐ ἔοσ ἴῃς 
οὔ βρη! ΠΥ οὗἁ [Π6 βᾶπὶς ἰαχί ἰῃ 17. 

θ6-80. Οπ (δε οτίεϊοαὶ χυρβιίοηβ ἴπεγα ἰβ οοπϑίεγαῦ]ε ἀϊβαρτεεσηεηῖ. ες. 
(7..5.) τουιαγκβ οα ἴπε σοπδιβίεθποΥ οὗ ἴῃς τεχὶ οἵ (58, Βα., ἰπ 5 τεχὶ, αβϑίρτιβ 
121 τὸ Εἰ 1πε τεβὲ οἵ {με Ἵμαρίεν (Ἔχοερί παϊπυϊε ἐγαριπεπίβ8) ἴο 1. 1 ἄρτεὰ 

ἴδαῖ τῃ6 πιαίῃ παιτγαῖϊνα 5 οοππεοῖθα ψ ἢ 1615 ΒΒ 1 σοδηποί δοσουηΐ ἔοσ 
ἴδε τεχὶ οἵ 68, ἐχοερί ὈΥ βυρροβίηρ {παΐ ἴ τεργεβεηῖβ οὔ ἀοουπιεπὶ ἂπὰ ἰμδὲ 
ἴῃς οὔ ββίουβ τεργεβεηΐ δῃοίμεγ. 

θ-16. Τῆς οτίρί πα] ματτδῖῖνα βθοῖηβ ἴο ἤᾶνε Ἵοῃβίβϑιοεα οὔ δ᾽ 85 3 
13.. 1516  (ογ [ἢ]5 15 411 [ῃδΐ 15 τερτεβϑθηϊθά ἰῇ οἣς σϑοθηβίοῃ ---- [αἵ 

οἵ 8. ὙὍΠε ἱπιεγροϊαϊεα βεοιτίοῃ τ6}}5 οὐ 540} 5 δἰϊεπιρὶ ἴο ἰγδηϑῆχ 

Ῥανὶὰ στ τς ᾿ανεὶη, δὴ ουὐἴοτεακ ἡ ῃϊοἢ σΟπλα5 ἴοο ΘΑΙΠῪ ἤΕΓΕ. 
Α 5: πΉΠὰτ αἰζοτηρὶ 15 τοϊαϊεα ἔδυ 6 Γ οἡ ἰπ ἴῃ Ὠδττγαῖίνα. 

6. Τῆε ἢτβι ρατί οἵ ἴῃ νεῖβε ἢδ5 δἰγεδγ Ὀεξθη τειηδτκοά ὑροη. 
ΤῊ Ῥδσαρτδρῇ οτἱρίηα!ν Ὀδραη: “π4 216 ἡαπείηρ τυοηιδη ἐαριό 
ομέ γον! αὐ τὴς εἶδες οὐ μάλ] τῃ15 νου] Δρργοργδιεὶυ σοπείπας 
[6 δἼοοουπὶ οἵ ἴῃ6 ἀθαίῃ οὗ (ο]αϊῃ ΟΥ ΔΗΥ͂ 51 Π|11ΔῚ βίοσυ. ---- ΖΌ 

γιεεΐ δαμέ 26 ἀίηρ} τὰ ῥργοταίπεηοα ψῃϊοῃ αν! μδ5 ἴῃ [Π 6 ἢ ἰβίοτν 
Ἰεδάβ (55 το τεδά : “Ὁ γμιέεξ ϑαυϊά. ὙΠῸ πψοπλθη οὗ {πὸ Βεάδμψίη 

511} ἄδηος ουἱ »ἱ ἢ δἰηρίηρ ἴο πηδεῖ [6 ννδυτίοῦβ γεϊυγηϊηρ ἔτοτα ἃ 

ἔοταγ." -- γιὰ ἡ νιόγείς ἀπά τοὐχὰ γοοίείηρ ἀπά τοῖσι ἐγνιδα ] ἴῃς 

Ζευρτηᾶ ἰ5 ἀκα, δηα ροββὶ ΟΪν ἴῃ6 βεοοπά ψογὰ ἰ5 σογγυρῖ. 

4 Βουρῃῖγ, 7γαυείς ἐπ γαῖα Φεεογία, 1. Ὁ. 452. 
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ΤῆΘ τἰπλργαὶ [τἀτθουτίη 6 ννᾶ5 ἴπ6 ἱπδίγατηθηϊς πιο ἔγθαι θην 
οδτεἀ ὈὉγ ἴπ6 ψοηλθη ἤδη ἀδηςσίηρ, ἔχ. τοῦ 74. τι, -- 7, Τῆς 
ΜΟΙΊΘΏ 5800 ΔΏΓΡΠΟΏΔΙΪΥ, 85 15. 51}}} [Π6 συδβίοτη ἴῃ Εδβίδσγῃ [βϑεϊναϊϑ : 

,ϑακ σέσιν ἀΐς “ποιρα»νΝαῖς, 

“45ώ δοαυϊώ ἀϊς νιγγΙσάς. 

--8. 72: ἐπείη τυας πρῥέξασαρ ἐο δα μέ 85 γγὰ σῇ ΜῈ} υηάετ- 
βίαῃα : 70 Ζαυϊά ἥδεν γίνε {λε νιγγίαας μα ἐ πιὸ ἐλ6 ἐομεαμανς. 

--9. Τῆε τεβυϊ : ϑαμ ζεῤέ ἠΐς οε οπ αυϊα ον παι ἐκ» οη- 

τυαγα Ἴ ἰὴ βυϑρϊ οἰοη δηά ἀ 5|1Κα. 
[Τα ἱπιεγροϊαιίοη νν.}" "15. ἃ ἀυρ]οαῖε οὗ τοῦ ἀπὰ ἰβ πεσε σετ- 

ταί Ὡγ ουἱ οἵ ρίασθ. [{ [ε}}5 ἴηι ση δὲ νιογγοῖυ {ὰε φοἱἱ τρίγ οὗ 

σοί ἐανιό τον ϑαμέ απα ἀφ ῥέα γε “6 φγοῤλεΐ τοι λὴμ ἐς ἀσμδὲ 

τυλίῥε δαυϊω τῦας ῥέαγίηρ ἂς τας ἠϊξ ἐμδίο. Ανα δαμέ λαα 146 
“ῥέα 1: ἀξ ἠαπά, ἀπά ἀφ γαϊσεά ἐλε φῤεαγ, δαγίησ το ἀίνιδεζ: 7 

τοῦῦ τρεῖς ἐξ ἀγορὴ Ζαυϊα ἐπί “ἀε τὐαΐ, δι’ δαυϊώ νιουεα ατσαγ 

7 ον" ὀζίογε ἀΐρ ἐμγίοσ. 8540}᾽5 τουγάδσγοιιβ ἱπηρα 58 πηδη  Ἔϑίθα ἰ[56] 

ἴῃ ἃ 5: }18᾿ αἰτθηηρί αἱ ἃ ἰαῖεσ βἴαρε οἵ ἴῃ ἢἰδίογγ. ὙΤῇετ,α ἰΐ 15 ἴῃ 

Ῥίαςθ, Ῥδοδυβα 6 μαά δχμαυβίθα ἢϊ5 ἱπάϊγεοϊ πθδῃς οἱ ρείτηρ 
Βανὶὰ οαἱ οὗ [π6 νγᾶγ.} 

12, 138. ΟΠρίμαΙν τς νεῖβεβ γοδᾶ: “44 ϑαμή παγεά αυϊα 
ἀρ γεριουεα ἀΐνε ζγονι ὀοίηρ πεαν' ἀϊνι, απο νιαύΐς ἀΐνι καῤίαϊημ οὐ ἃ 

Μιοωφαηάῖ, ἀπῶ ἦξ τυορί οἱ απο ἐανιε ἐπὶ αὐ τὴς ἀεαά οΥ “6 τοἰἠϊεν:} 
186. πηϑδηΐπῃρ ἰβ ΟὈνίοιι5, Δη [ῃ6 σοηπεοχίοη ἰ5 ροοά ἴῃ ἰἰβεὶ (, 85 

ΜΕ] 5. ψιίἢ ν.ὃ. 8405 ϑυβρί εἴοη στεὶν ἰηῖο ἔδασ, αηα ἢῈ ψου]ά πὸ 
ἸοΏρΡΕΓ τγυϑὲ Πανὶ ἴῃ Ρεγβοηαὶ αἰεπάδηςσε (85 ἀτγιπουγ-  ατογ, 165) 

οἡ ἢ πι561{. Βαῖ, ποῖ νυϑῃϊηρ ἴο ἴηβ}ς {Π6 ΡΘΟρ Θ᾽ 5 ἐλνοιτγῖς, ἢ6 

δᾶνε Πἰπὶ ἃ ροβῖ οἵ ΠΟΠΟῸΓΣ ΠΟ νγὰ5 αἶδὸ οὔβ οἵ ἄδηροσ, Κεορίηρ 

Ὠϊπλ οὐ βθῖνίοα ἴῃ τῆς ἢεϊ4ά. Τῇβ σοπποχίοῃ 5 ὕγοκεη ἴῃ (ἢ 6 
τεοεϊνοα ἰδχί Ὀγ ἴΠ6 ᾿πβογίοη οὗ ἴῃς 1οϑ5 οἵ της ϑρ γι (50 νγῈ πιυβῖ 

ἰηϊεγρτεῖ 122.) 5. ἃ πηοῖϊνε ἴογ ὅ841}᾽5 ἔξαγ; ϑιιοἢ ἃ τηοῖῖνε 15 μετα 
ἱποοηρτυουβ δηἃ ὈΠηΘΟΘΘΒΆΤΥ. --- 14, ὙῊε τεβυϊξ οὐ [ΠῈ τῆονε νγᾶ5 
οηἱγ ἴο Ὀπηρ ουἱ Πᾶν! ̓ 5 νἰτῖα 65 τηογα σοηϑρ ΟΠ ΌΒ]γΥ. --- ἤν; αἠ ἀξ 

τύαγς Ταυϊά τλοινεά τυϊράονι, ἀπά γαλευοῖ τυας τοῦδ ἀΐνι] ἴο ῥσοβ- 
Ρὲσ δίπι; σοπηρᾶγα ἴῃς οδβϑε οὗ Τοβερῇ, αεη. 403. --- 15. Οἡ ρετ- 
ςδἰνηρ τΠ15, 58} 5 ἔἔδασ νγὰ5 Πεὶρῃίθηθά --- ἢ6 ερο ἦν ὐγσαύ οὗ λίην. 
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-- 16. Ιῃ οοπίγαϑίὶ ψ 1} 1ῃ]5 νγγὰ5 ἴῃ αβεοιίοη οἵ ἴῃε ρεορὶε : 2:2 
αὐ“ γαεί απά μάσλ ἐυεά Ζαυϊώ, δέεαμδε ἀφ τυεηί οι, στα “α»ιΦ 
ἦρι ὀφίογό ζλφη. 

6. ᾿τσῦρη. .. 2122] ἰ5 οοϊουγεὰ ὈΥ Β. 48 θεϊοηρίηρ ἴο ἃ ἀϊβεγεπὶ ἀοουπιεηξ 
ἔτοτὰ ὉΝΊ22 πὴ, [Ιἢ ἴδοῖ, ομα οἵ {8ε ἵψο νευὴβ ἰβ βιρεγῆήχουβ, Ι{ ψου]ὰ Ὀὲ 
ἐαυδ!γ εαϑὺ ἴο ϑιρροβε ὈΝῚ22 [86 ἱπβεγίίοῃ οἵ ἃ βοῦῖρε. Τμε ἰεχὶ οἵ 658 
δαοριεἀ ἀϑονε 566 πὶ8 ει γεὶν ἴο πιδοῖ ἴῃς παοεββίτἰεβ οὐ [ἢ οδ86. --- Ὁ})5} 

αἱ χορεύουσαι (ὃ ---- ῬοΞ5: ὈΪΥ σοπι πη Ὁ) ἢ τπθσ", ΠΟ οοπιεβ Ἰαῖεσ. 
Βυϊ ἃ σἴδηρε ἔγοπι γΥὉΠῸΣ 18 ἐχρ!!σαθ]ε, ἴῃ οα8ε οὗ ἃ βουῖρε ψῃο ἱπουρὰϊ (παῖ 
νογά δρρ οαῦ]ε ἴο ῥγοίεββίομαὶ ἀδποίπρ ννοσηθη, ἀπά γῆ. νυ ϑβεά ἴο δνοϊά 

ταδκίηρ {παπὶ ἴπε βαθ)εος Βετε, οἵ, 74. 2133, --- Ἴγ9 5} (οτ οφὸ Ο»2) βεεπιβ ποῖ 
τερτγεβεηϊεά ἴῃ 658. --- ΠπῸΦ 21] (ῃς ΤοἸ]οςαἰίοι 866 πὶβ αὐ κνγαγὰ ἴ0 υ5, ε. οἶϊε8 
1 ΟὨγ. 1.38 δ8 ραγδί!εὶ; Ὀυϊ [Π6 ραγβ!εὶ ἰ ποῖ ἐχδοῖ, ὍὙῈῈ ψὸφ 18 πηιδητοπθὰ 
πούῃετα εἶβ6. --- 0 ΓΥΡΠΙΦῸΠ] 15 Ἰδοκίπρ ἴῃ 658, ---.3 Π2] 15 βἜῃεγα ν 20 σρεΐίε 

α»πορεν, 619 Νυπι, 334, ΤὨΘ ΟἿἷγ δχοερίίουβ ἴῃδὲ 1 βπάὰ ἃγα [Π]5 νεῦβε δπὰ (88 
οἰϊαϊϊοιβ οὗ ἰξ ἰῃ 2113 29, ---- 05 Ν2} 5που!ὰ θὲ τεδά, νυ [με Ογέ, ---- 8. Ἵπν 

ὌΣΨΩ ῬΌΥ ἹΝῸ ὈἸΝΦὉ] ἰ5, ἀουρίιεββ, ἐχραπά θα ἔγοπι ἴμε βἰπιρὶοσ τεχί, ψ Ὡς 5 
τοργεβεηίϊεὰ ἴπ (5 Ν᾽ ")}2 ΚγῸν. ΓΊ22 8ῃου]ὰ ἀουθῖ]655 θῈ ΓΊ22) 1 (5, ἴο 

οοτγεβροπά ψίτῃ Ὀλροκπ (ὟΝ ο., Βυ.). το πούϑοπ Ἴκ Ὁ ὙΡΙ] 8 Ἰαοκίηρ ἰπ (58. -τ 
9. ἢ»] ἴο Ὀε τεαά 17, ψτ ἴΒεὲ Ογδό. Τῆς νεῦ οσουγβ μετα οηἷγ. Βείῃρ ἃ 

ἀεποπηϊπαῖϊνε, {πε ἔογτη 8 ργοῦδῦν ἱπιεπάςεά ἴο 6 ἃ Ροεὶ ρῥατιϊοἰρὶς (50 Ὦτ.), 
ἴον Τὰ. ΤΒετε ἃτα ἃ εν ἐχαπιρὶεβ οὗ βυο ἢ βῃογίεπεά ἴογπιϑ. ---- 10, 11. ΤΒε 

νεΊβ68 ᾶἅτὰ ἰδοκίὶπρ ἰπ [Πε βᾶπιὶεὲ Μ55. οἵ (5, ψῃοἢ ἀγα πους 1712:81, ὙΕΥ 
ςοπίδίῃ Δποίμευ νεγβίοη οἵ 199Γ, ὙΠπετα 580}᾽5 δἰτεπηρὶ 18 οοπίπιεά, ἔνε αἶαν 
Ῥανὶα μα5 οὔςε εβοαρεά. Ηετζε {πε δἰϊεπιρὶ μδ8 πὸ ποξίσβα!ε σοπβθαυθηςαβ, 
διὰ ἐνεγγίπίπρ ροε5 Οἡ 85 ἴἢ ἴ δά ποῖ ἤεεῃ πηδάς. --- ΠἽΠΟ]) πιυϑβὶ τείεσ ἴο 

ἴῃε ἀδγ δἴϊεγ ἴῃς {γἰυπιρθαὶ επῖτγ. Βαϊ [815 ννγὰβ ἴοο ΘδΥΪῪ [Ὸγ 884..}᾽5 ὑβαϊουϑυ 
ἴο Βᾶνε γεδοῃεὰ βυοῇ ἃ πεῖρῃϊ, δὰ Πανὶ ἃ οετῖδίην νου] ποῖ πᾶνε επιετίαϊπεὰ 

του ρῃῖβ οἵ Ὀεοοπιίηρ ἴῃ Κὶπρ᾿Β βοῃ-ἰπ-ῖανν δἴϊεῦ βυο ἢ δῃ ἐχῃ!  οη οὗἩ μαϊγεά. 
τ ΝΏΣΓ] τῃε νετ ἴῃ 1815 ἔογτῃ ογάϊ παυΐν πηεᾶηβ 20 φγοῤάεεγ. Τῇς πιᾶη ρο8- 

βεβϑεὰ ὈΥ ἴῃς εν] βρίγὶϊ δοὶβ ἴῃ ἴΠῈ β88πὶς ΑῪ ἃ5 (6 πιδῃ ροββεδϑεὰ Ὀγ {ΠῈ 
Βοοά 5ρίτἰϊ ---- νἱάεϊυτ βρ᾽ ϊταπι ἤὰης πηϑ]απὶ ἱπιταΐαπι 6586, αἱ βἰπγίαπι, ϑρί γϊατι 

ϑαποίυπι, εἰ εχ ὅδυϊε ἱπερίαπι ργορμείαπι ἔεοῖββε, ϑοῆπι. Ρ. 621. --- ΠΤ] δά 

ἴδπος νης ἢ ψγὰ8 {πε ἰπϑὶρηΐαπι οὗ ἴῃς οπίείαίμ, 48. 15 51}}} [ἢς οδϑὲ στ ἴῃς 

Ατδῦϑ. --- 11. 5.2.}] 15 ροϊπιεἀ δ5 που ρῇ ἔγοχα ὅγ0, νυ ἰοἢ ὁοουτβ ἰπ 2028, ἢ 

[με πιεδπίηρ “9 ἀμγί, Βαϊ Βετε ἴῃς βρξδγ 56επὶβ ποῖ ἴο δᾶνε Ὀεεπ δου] ν 

Βυηεά, ἀπά νγὲ βῃου]ὰ ργοῦδοϊν ροὶπὶ 585») ἔγοπι Ὁ), ἀφ ἐϊγεά τῇ --- ὅ 5 ζς, 
ΤΉ.» 8]. ---- Δ) Ν} 8 βευῆαρβ ἴο θὲ ροϊπιεὰ πρὰ, ἢ Ζ, --- 12, (68. [658 οὐἱγ ἴμε 
Βεβὶ οἴδυβε οἵ {πε νεῖβὲ, δῃά, 858 'π ἴπε οἴμεσ Ἷαβε8, τεργεβεηΐβ ἴῃς οτὶ ρίπαὶ ἰεχί. 

Τῆς οἵδε οἴδυϑε --- ὀξεα ἐσέ γαλιυεά τυας τοίίὰ ἀΐνι τολίἑε ἀε ἀααὶ ἀεβαγίεα 

,7)ονι δαί -- ἰα ἂὰὶ ἰπβεγιίοη οἡ {πε ᾿αϑβὶβ οἵ [πε νεῦβε 16}, ψυῃῖο ἢ ἰ5. ἰἴ56ε} Ὁ δα 

εὐϊιοτίαὶ σοπβιγασιίοη. γαάτυελ ἀπὰ 2άε εῤίγὴ οΥ Υαλτυεὰ ἀτε ἱπιεγομαηρεδῦϊε, 

74. τ625,---14, 5029] τεαὰ 533 σῖτα ἴΒ 6 νετβίοπβ (ΤΉ.), δῃὰ γεδὰ αἷ8ο υϑγν τὰ 
ἴῃς Ογ. 

. 

͵ νι: 
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171-19. θανϊὰ δὰ Μθσδῦ. --- ϑ40] οἴει ἢἰ5 οἱάδσ ἀδιρῆϊεγ, 
Μετῖαῦ, ἴο Πανὶ ἴῃ τηδιτίαρε, οὐ ἴῃ νᾶρῖια σοπάϊίοι παῖ μ6 Ὀς 
οουτάροουβ πὰ ἤρῃι ἴῃς επειηΐεβ οὗ δῆνεῃ. Της Κιηρ νγᾶβ 

ΤΕΔΪῪ πιονεά ἰῃ 15 Ὀγ ἴῃ6 πορε ἴπᾶὶ ανίἃ νου] (4}} ἰῃ Ὀαίι16. 

ὙΏεη 1ῃ15 ἀἰα ποῖ ῥρσονε ἴο Ὀ6 ἴπ6 Ἔνεηΐ, ἢ ἀῃϑογαρυ]ου5] Υ Ὀτοῖκα 

ἢἷ5 ψογά δηά ρᾶνε ἢϊ5 ἀδυρῇζεγ ἴο δῃοίμεγ. 

Τῆς ϑεοϊίοῃ ἰβ οηβ οἵ ἴβοβε ἰδοκίῃρ ἴῃ (58, δῃηὰ νὰ πίσσα! ν 
σοῃηδοῖ ἰτ ἢ [6 οἴπαιβ. [ἢ οἠς οὗ ἴῃθ686 νῈ ἤηά ἴῃδΐῖ 8.0} 5 

ἀδυρῃῖοσ ψγᾶ5 ἴοὸ Ὀ6 ἴῃς τενναγά οὗ [6 πηδῆ ὙΠῸ 5ῃοι)]ά βιῃηϊίε ἴπ 6 

. ὈῬΒΠΙβιηα ομαιηρίοῃ, 1735. [ἰ 5 πδυταὶ! ἴο σα ρροβε ἴῃδὶ ἴῃς ῥγεβ- 

ἐπὶ ΡῬασαρτδρῇ ἰ5 ἰηϊεπθα ἴὸ 5ῆονγ ἴον 54] [α]εὰ ἴο σδιτγ οὐἱ 

τῆαιϊ οεσ. 1 108 ἀρτθαβ ἴη6 στηδηπαῦ ἰῃ ΜΨΏΪΟἢ [ἢ]5 βθοιίοῃ 

ΟΡΘη5. 8801] ρσόροβεβ ἢἰβ ἀδυρῃϊεγ ψἱτπουῖ δὴν ον ἀθηῖ Τὁσοδϑίοη, 
ὉΠ|6855 ἰξ ὈῈ ἴῃαὶ Πανίἃ ἢδ5 ἃ οἷδὶπηὴ οὔ ΘΙ δἰγεδαγ ; ἰἤεσα ἰ5 ὯῸ 
αυσβίίοη οὗ ἃ ρῥτίςβ ἴο ὈῈ ραϊά. [{ ββεθηὶβ ενϊἀεπηΐ, ἱπεγείοτο, ἴῃαὶ 

115 βίοσυ 5 [η6 βεαυεὶ οὗ τη. Οη [8 οἴδμεγ μαηά, 1 15 αυϊα 

ἱγτεσοηο 4 Ὁ] 6 ἢ [Πε [Ὁ] ον πρ ραταρταρῇ, νῃ] ἢ τεσουηΐβ Πᾶν] 5 

τηδυτίαρα ἢ Μίςἢα]. ΑΒ νὰ 5}4]] 566, ἴῃς ργοροβίτοη ἴπϑσα τηδα 

5 φυϊῖα ἃ πεν [Ὠίηρ, δηὰ [Π6 ἔογτῃ ἴῃ ν ϊοἢ ἰτ 5 πηδ 8 βϑἤονυδ δητγα 

ἰσμογάηος οὗ ἃ ργδνίουβ 5᾽ ΠῊΪΔΓ ΡΤΟροβαὶ βυο ἃ5 γα ἢανε πον 

Ῥείογε υ8. 

17.. 840] τακο5 τῆς ἰηϊἰαῖῖνε ἀπά οἴει Μοῦ ἴο Πανὶ, νὴ ἢ 

τῆς 5εριυϊαίίοη (Π βυσῃ [ἴ σὴ δὲ (4164): Ομέῶν δὲ α ναϊαπὲ 

"παη, σπάὶ βράξ τε ὀαίμες ο7 γαλευελ] ἴον 1ἴῃι6 ἰαβὲ ρῆγαβθ, οἵ, 255 

δηὰ τῃ6 {{|6 “Βοοκ οἵ ἴπε Βαῖι]65. οἵ Ὑδῆνεῃ, Ναὶ. 21, [πὰ 

τη 15 ρσοροβίοῃ, ϑδι1᾽5 τϑαὰὶ ᾿πουρῃς ννα5: 242 πιοΐ γι} λαγιεῖ δε πολι 

ἀίνι, διε ἐδέ ἀε λαπά οΓ 10. λιίδεῆίπες δ ἐῤοπὶ ἀϊνι] ἃ5 15 βεῖ ἔοσι ἢ 

8130 ἴῃ ἴπε Ὀαγραίῃ βίγαοκ ἰοῦ ΜίςἢΔΙ. -- 18, Πανὶ ἀ᾽5 τερὶγν 15 τηοά- 
εβὶ : ἤσλο ανι 2, σπαὶ τυλαί ἴς ριν γαήἔιορ» οἴσπ ἵπ 7εγαεί, λαὶ 7 

σλομία δε τοη-ἱπτέστο τ 1716 ἀίηρ» Ιτ νὰ ἴῃε ρατγὶ οἵ ἃ ρεηῖε- 

ΙηΔη ἴο ἀερτγεοίαϊε ἢἰβ οὐ ψοτίῃ. Θ᾽ ΠΉ ΑΓ ἰδηριαρα 15 υ5εα ὮΥ 

5401 Ὠἰ πιθοῦ ψπεη τῃς ΚιηρΙΥ αἰ ρη!γ 5 οἤεγεα Πίπι. --- 19. Τῆς 

Δρροϊηϊεα τη οδίηθ, ὀμ7 οὐδ τυᾶς ρίυεμ 19 Αγίεἰ τε Μέελοία- 
“11 ἴῃ ἴῃε τεςεϊνεά ἴαχὶ ἴῃς βᾶπη6 πιδῃ 5 πῃεητοη 64, 2 5. 215, 
Ῥυϊ ἃ5 ἴῃε δυβραηά οἵ Μίομαὶ. Ὅῃδ ἢἰβίοτοδὶ ποθι γ ἰδ 

ΟὈνίουβΒ. 8.410} 8 Δοίίοῃ ἃ5 ἤδ6σα γαργαϑθηϊεα ἰ5, οὗ οουγβθ, ἃ ἀ δα] 

αβτοηίῖ. 
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171-19. Βυάάε δῃὰ Κα ττ6] τπακε [πε ρδγαρταρῃ ἃ ρατῖ οἵ (ες βαπηὲ ἀοουπιεπξ 

ὙΒί ἢ ἱπιπιεαϊδίεἰγ ργεοθάεβ. 1 56 Ὲπὶ8 ἴο πα {παΐ ν.22 σοπιίπαεβ ν.}6, Τα 
οοηίγαβι Ρεΐνθεη 540}}8 ἔδβασ οἵ αν δπά {πε ρβορὶεβ ἰονε οἵ δΐπιὶ (ν.16) 
5. Βεϊρμέεποα ὈγῪ 1ῃ6 ἰαοῖ ἴπαὶ Ἔνεὴ ὅ40}᾽5 ἀδυρῃΐες Ἰονεα δἰπὶ (ν.29). --- 
11. πῦνπ], κα Γεαῃ, σεπ. 2015, ἴου νηΐ ἢ τα ἤπὰ ΠΡ 227 1 5. 1449. Μεταῦ 

8 τηοπιϊοηδαὰ ΟὨΪγ ἰπ (ἷς ρᾶθβαρε, δῃᾷ ἱπ 1449 ἴῃ 35. 886 ἰ5 ρυΐ ἴῃ ρίαςς οὗ 
ΜίομαΙ (ρετθαρβ οογγεςι!γ) ΌῪ (51, ἴῃ 2 8. 218, το ὅ)η2"] 1462. 2 5. 27. --- "Ὁ Ν] 
β8αϊὰ 4 ἀλνιδεί, ἃ5. ποῖ ᾿πίγοι ηΕ]γ. --- 18. Ν ΓΠΡΦῸ νυ )0}] ἴῃς ἀσγν οσ Ασὰρ 
δἰμανγεα φγοι “ νγὰ5. ἃ ῬΟΙ τ 4] ἀη ἃ βοοΐδ) ἀπ, 50 ἴδγ 88 ἴμετα ννὰ8 ΔΠΥ ἀΠ Ὁ 
ἴπ τ[ῃδὶ νεγν Ἰοοβεὶν οτραπίζεα βίαϊε οἵ βοοίειγ." ὙὉὙῆε ὑπ νγᾶβ ἱμογείοτε ἴμε βᾶπια 

85 ἴῃ ππρς, ἅπα 651} Πα5 ΟἿΪΥ οπα οἵ {πε ἵἴνο ψογάβ ἤθγσο. γε. δἀπὰ οἴμεῖβ 

βιρροβε (ῃς οτἱρίπαὶ ἴο μβᾶνε βδοπ "τ, ψῃ ]οἢ ννᾶ8 δϊεγνναγὰβ Ἄχρίαϊηςα Ὦγ ἴῃς 
ἰηβοττίοι οὗ .3Ν ποφ, ἀπὲ ἴπεη πηϊδυπάοτγβιοοα ὈΥ ἴῃς ρυποϊιαΐοτβ. 1 ρτγείες 

ἴο τεδὰ ΝΠ ὋΣ νχἢ Ψ, ΤῊΣ πιοπίίοη οὐ οῃμ δ᾿ 5 ῥεώδδν' ἴῃ βιιοῃ ἃ σοππεχίοῃ 
15 πδίυγαὶ, Ἔβρβοῖα!Υ ἴο 4η οτίεηΐαὶ. ---- 19, ΓΓΓΓ»2] ἃ {{π|6 βεεπὶβ ἴο ἢανε θεβθῃ 

βεῖ, ϑοῦπη. 622. "ΝΥ Ψ ἰβ 8η Αταπιαίς εαυίναϊεπι οἵ ννΣ, [6γ. 2655, --- Οσοαά 

ἐς πῇ» ἀεί βεατὰβ ἴο "6 (Π6 πιεαπίηρ οὗ ἴῃς νογὰ (Νεβῆς, 4“. 7οιγ. δέγι. 

1αηρ. ΧΙΠ, Ρ. 173). [πῃ 25. 218 τῃϊς. Αὐτοὶ 15. σα δὰ .5ο); ογ΄ δα ί αὶ. ---- 

γῦΠΌΠ] 8 παῖίνς οὗ Αδεί ελοίαλ, ἃ ρίασε ἰπ ἴῃς [ογάδῃ νδ]]θυ, οἵ. 714. 73 ἢ 
Μοοτε᾿β ποῖβ. 

Τῆς βᾶτηβ Ῥῃθποπιθηοη βΠονβ ἰϊ56 1 Πογα 8ἃ8 ἴπ 5016 δδυ εγ ο8865; ἴὑν0 

Δοσουηῖβ ΔΙῸ 80 5ἰ πιῖ αν πα ννὲ βδυβρθοῖ [ἤδπὶ ἴο θὲ ναγίδηϊβ οὐ {πε βᾶπια οτὶρὶ- 
πᾶ]. [ἢ 1Πϊ5 οαβε [Π6 ῥργοροβαὶ οἵ Μογαῦ 15 ἀποῖπετ ἰοσπὶ οἵ {πε βίοτῃ οἵ Μίομαὶ. 
Απὰ 85 ἴδε ἔογμεσ ρυῖθ 56} 5 Ὀεμανίουγ ἰπ ἃ ψοῦβα ᾿ἰρῆϊ ἴπδη ἴῃς ἰαϊίοτ, ἰΐ 15 

ῬτΟΡΔΌΪΥ ἀεδίρπεά ἴὸ ἴακε 115 ρίδοε ἴῃ {πε ἀοσυπηοηὶ ΜὨΙοἢ γε πᾶνε δἰγεδα 

5εδῃ ἴο θὲ ῥτεὐιἰσεὰ ἀραϊηϑὶ 580}. 

20-80. Ὁανϊά πιαυτῖθβ ΒΓ ΊΟΠΔ], 58.018 ἀδαρ ΟΥ. --- Τῆς δοσουπὶ 
8ῃονβ δ0 Κπονψ]εαάρε οἵ ἴῃ 6 ρσγθοβάϊηρ ραγαρταρῃ. ΜιίοἢαΑὶ ἰ5 οαἱϊβὰ 

26 ἐαπισλεν οΥ ϑαμί, νυτπουΐ τείδεγεηςςε ἴο δὴν οἴμεσ. Ηττ αβεοιίοη 

ἴον αν οοτῆεβ ἴο 4} 8ἃ5 ἃ νεϊσοπλα οσοσαϑίοη ἴο ὑτίηρ Πανὶ 
ἰηΐο ἄδηρεσ. ΗἜδ ορϑῃβ περοι[δίοηβ ᾿ἰπάϊγεςι]γ. ΑἸ] [ἢ 656 ἰπάϊ- 

εδἰίοηβ ροϊηΐ ἴο ἴῃ6 ἱπάδβρεηάεπος οἵ ἴπε6 παγγαῖϊνθ. ὙΠ 5ίθβρ 

ἴΔ κε 15 ἴῃς βεοοηᾶ οὗ ὅ541}᾽5 δἰϊειηρὶβ ἴο ονεγίηστον Πανὶ, ἴμς 

βτϑὶ μανίηρ Ὀδεη ἴο ρῖνε Ὠἰπι βεσνίος ἰῃ ἴμε Πε](, ν..5, 

20. ΜΙομαὶ ἰονεά Ῥαν!ά, απ ψῆδη {πα Ὺ το] δι], 26 για τεῦ 

τας γίρλϊ τι ἀϊΐξ 6)65} 2. 5. τ7".--- 291. Ὑὴε τϑάβοη νὰ ἴπαὶ ἢ 

τπουρῃς ἴο πλᾶκα 56 οὐ ΠΟΙ ὧς ὦ “ΛΩγέ, ΟΥ, ΤΏΟΓΘ. ὈΓΟΡΕΙΥ, ας ὦ 

δαΐΐ, ἴο ἴᾳατε τη οἡ ἴο ἢἰβ ἀδϑίπιοιίοη, 50 ἴπδῖ 2ὴε ἀσρια 47 2ἀὲ 

Ῥμάσῆμς σλομέά δέ μῤοη ἀνε] 858 δθονε, ν.7, Τῆς τεπιαϊπάθγ οὗ 
1ῃ6 νεῖβ6 15. δῇ ἰηϊεγροϊδίίοη. --- 392, 1 νου] Ὅς ἀπρεοοπηΐηρ ἰπ 
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{πε Κίηρ ἴο πιακε δάνδποε. Ηε τῃεσείογε σοιητηδῃ 5 ἢ15 βεσνδηΐβ : 
ϑϑέαξ Ὁ Ζαυϊά γίσα είν αἴϊετ ρἰνίηρ ἃ ἰἀνουγαῦϊα δοοουηὶ οὗ 

Βανι ἀ᾽ 5 βἰδπαϊηρ ἢ ἴῃ Ρεορῖθ, ἴμῈῪ νεγα ἴο δάνϊίβε : ποῦν δέ- 

ἐρη! 6 σομ-μτέστν ἐν ἐλε ζίηφ] ἴῇ6 νϑγὺ ἰ5 υϑ64 εἰβενῇθσγε οὐ ζμ2ε- 
»ια»7}Γηρ᾽ ἢ [ΑΥΔῚ 165. οὐ {π|0 65, 1[)1. γ3. ---- 28. Πανὶ οὈ]εοῖβ ἢΪ8 

Ιδοκ οἵ τλ6 αυδ!!βοδίίοηβ: 70: 9} απ ἐαον ἐδίηρ, ἵπ| γον ἐεήΐσια ἤοτι, 

ἐ ὀέεονιε φοηι-Ἴη-ἦατο ἐο δϊ6 δέηρ τοήέπ 7 ἀνε ῥοῦν ἀπά οὔ πο γεῤμέία- 

δοη ἢ οἴ, ν. δ, 94,25. ΥΠεη τΠ6 τ ρὶν νγὰβ τεροτγιεά ἴο 540], μ8 
ἰηϑίταοίεα ἢἷ5 σουχίίεῖβ ἴοὸ πγθαεῖ ἴῃς πηαίετία! οὈ)εοίίοη, ψ ἢ ]οἷ τναϑ 

τμαῖ Πανὶ ἃ νγὰβ ἴοο ῥοοσ ἴὸ ρᾷὺ [6 υ514] ργίςα ἔοτ ἃ Κίηρ᾽5 ἀδυρῃ- 

ἴεσ : 716 ζίηρ ἀας πο ἀξεῖγε 0» α φγΊ26] τὰς ννογά 15 τερυ ϊαηγ υ5εὰ 

οὔ Π6 ῥτίςβ ραϊά Ὁγ ἃ τιδῃ ἴοσ ἃ ψὶδβ. Οὐγ νοτγὰά αὐτυ7}) σονευβ ἃ 

ΊΟΠΡ ἱπηρτοβϑίοη. Ματτίαρα ὈΥ ραγομαβε σδῃ ες ἱγασεὰ ἰῇ ΤΊΔΩΥ 

Τερίοηβ. ΕῸΓ Ἐχαιηρῖο, ἐοολι έο σθθτηβ ἴὸ ανε Ὀθθὴ οὔς τηεῖποά 

οὗὨ πιδιτίαρε ἀπιοηρ ἴῃ Εοιήδηβ5. ΟἹά Τεβιαπιεηΐϊ Ἐχαιηρ]Ὲ5. γα 

[ἈτΩΠ]Πατ, ἃ5 ]ασοῦ, νῃο ραϊὰ ἴῃς ῥηςς ἴῃ βεγνίαθ. Α βϑύτῃ οὗ Ομ ῈΥ 
8. Βρροβθά ἴο 6 ρίνεπ ἰπ ἴπ6 Βοοκ οἵ ἴπε (ονεηδηΐ, ἔχ. 225. 

Βμέ ἴτε Κίηρ᾽5 ἀδϑίγε 5,7 ὦ ἀμπάγεα Μυγερζίης οὐ 16 ύμδεδηές. 

ΠῚ τῇς ΡΠ βεη65 δίοπε ψγεσα ἀποϊγουπης5εἀ διηοηρ ἴῃ 6 ᾿ΠΠΔ Ια ηἰ5 

οἵ Ῥαϊεϑβιίηθ, [μ6 κίηα οὗ ἱγορῇγ σμοόβεη 5 Ἔαρος ϊα. Τῆς οβίεη- 
δ: 0]6 οὐ͵θοὶ νᾶϑ: 2Σῶ0 ὁξ συέμηρεαῖ ολι {16 ἀίηρ'ς ἐπόηηες, τῃ6 τϑα] 

Ῥύγροβα ννὰ5 τ ἐαμ5ὲ 7αυία το γα ὁν τὰς λαμ 97 ἡτε διε ηπες, 

--26, 27. Τῇε ῥτοροβίξοη νγὰ5 δεσερίδοϊε ἰο Πανὶ, νῃο γο96 αηα] 
τὐεηί, 6 αμά ἀΐξ γιεη, αϑπα σμιοίε αηιοηρ λό δι οηηες αὶ ἀμπαάνεα 

»ι6} ΜΘ ἢ (ΠῈ τεςεϊνεά εχ Πᾶ5 τηδάς ἴννο πυηάτγαά ; σλαὶ ὀγομρὰξ 

“ιεῖν 7γογεέσξίης απα ῥαϊα ἤἄεηνι ἐι με το ἐδλό ἀύηρ ἐμ ογΐον ἐο ὀέεοηις 

σοπ-ῖντέστν ἰο τὴς ἀίηρ. ὍΘ Κιηρ Παά, {πογθίογα, μὸ ῥγεϊδχί [οσ 

ἔτῖΠοῦ ἀεἶαγ, απ ραὺσ ἀΐρε ΜπΙΠρλαὶ, λὲς ἀσρήμον, ἰο εὐ. ΤῊΘ 

οτίσίηαὶ σοπιϊηυαίίοη οὗ [5 νεῦβα βεεπηβ ἴο Ὀ6 190}. νΠαῖ [Ο]]ον5 
Βεῖα ἰβ δὴ δοσουπηὶ οὗ ἴῃ6 τηϑηΐδὶ, ΟΥ τηοσαὶ, βίαϊες οὗ ὅ54.}, τ ἢ ἃ 

τεπενεὰ ραποργτγὶς οἵ Πανὶά. --- 98. “πα ϑαμ σατυ πα Υαλτυεὰ 

τὐας τοὐἡ Ταυϊά, αποὐ τλαΐ αὐ 7γαεί ἐρυεά λ1η1] ἴῃς ἀουθ]6 ἔανουσ 

(οὗ γαθννθῃ δηά οἵ [ῃ6 ρθορ]θ) ἱπογεαβεα 8.1} ἀτεαά. ᾽ν. 3. 3ϑν. 8) 
ἅτε Ἰδοκίηρ ἴῃ (ὅδ. 866 πὰ οτίτςα] ποῖα. --- 29. ΤῊ οἸϊπηαχ οὗ 
1Π6 σΠαρίεγ 15 ποσὰ τοδοῃθά --- δὸ ϑαμ) ,αγοί 7) αυϊα γε »ῃογέ. ---- 

890. Α ραπεργτίο οἵ Πανὶ ά, 56 ἢ 5 "να ἤᾶνε ἢαά ἴο βυρεγῆυγ. Ιἔ 

ΒΙΠΊΡΙῚΥ 5ὰγ8 πὶ ἃ5 οἥξῃ 5 ἴῃ6 ἘΠ 5Επ65 πιαάς [ΠΕ ῖγ ἱπου βίο 5 
ραυϊα αείεα τοίτεέν αὖουε αὐ τὴ46 τεγυαριίς 97 δαπμέ, απο ἡ παπθ 
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τυας ἐχεέέαϊηρ φγεσίομσ. Ιΐ ἰ5 ἱπϊεηἀθά ἴο ροϊῃί ἴῃς οοηίγαϑί 

δῆοτγάβα ὃ. 840}᾽5 οοπάαςΐ, 85 τεϊαϊβά ἴῃ ἴῃς [Ὁ]οσίηρ, νεῖϑε. 

20. Ὁ3»9} [με πᾶπιὲ ἀρρβᾶτβ 88 Μελχόλ ἴῃ (5 δπὰ δ8 ΝΡ ἰπ (5, 1 ἰβ 
ῬΟΒΒΙΌ]ς ἐμοτείοτε ἴμᾶῖ ἴῃς ἔοπῃ ἰβ σοπίγαοϊε (ογ σαυξ δῖε) ἔγοτπι ὈνοθΌ. 

ΟἸββαυβεη (Ὁ. ὃ 277 .) ϑαρροβαά ἰξ ἴο θ6 δποῖβεγ ἔοσγτη οὔ 5 Ν 3). ---- 31. ΦρυοὉ] 

Εχ. τοῖ. Τῆε βεοοπὰ Πα] οὗ [ἢε νεῖβε 18 δὴ ενϊἀεηὶ ἱπιεγροϊαιίοῃ πὰ ἰβ 1δοῖκ- 

ἴῃρ ἴῃ 658 κἰ-, Ιἐ Ὀγεαῖκβ [με β8εηβο, ἴοτ ϑαὺϊ ψου]ὰ ποὶ ἢγβί παῖε [με ργοροβί[ίοα 
ἴο Πανὶ δῃὰ αἰεγνναγάβ ἱπβίπυδῖε ἴξ Ὁ ἢἷβ βεγνδηῖβ. ΑΚ ἰΐ βιαπ 8, [πε βεπίθπος 

οδῃ ΟἸΪΥ ὃ6 δῃ αἰζεπιρί ἴο Βαγιηοηΐζα (ἢ 8 πατγδίῖνε ἢ ἴῃς δοοουπί οὗ Μεταῦ. 

Βαυϊ ναὶ (Βε εὐἀϊϊοτ πιεδηὶ ὈΥ̓ ἰξ 18 ἀϊβῆουε το ἀΐδοονετ. ΤῊΣ ἱτηροτίαπὶ ννοτὰ 5 
ὉΡΦ5, ΨΥ ΕΪΟ οδ ΟἿΪΥ πηεδπ ογὲ ἔσο εοραϊΐονς (58: [μου Ὅς τὴν 8οη-ἰη-1ανν), 
Ρβευάο- Ηἴεγ ᾿μερίϊορες. Βαυΐ ψῃδῖ ἴῃς ἵψγο σοπαϊοη5 ᾶγα 15 ποῖ [0], ἀπά τ ῖ8 

τοούεονεῦ ψου]Ἱά ποῖ Παγπιοηΐζα ἴΠ6 ἴὐγο δοοουπί5. γε 5ῃου!ὰ ἐχρεοῖ βοπιει μην 

κε τε [εν 5}} ἱπιογργείαϊίοη ν δύο (30 65.) 2.6., ΟΥ ἃ ἀουῦ]ε {ἰε, οὐ ὁν ορδ 
Ὁ “ἦε ποο (8ο 7). Βαϊ τΠ6 ἰογπιεσ νου θὲ ἱγοηίοαδὶ, ἀπὰ {πε Ἰαϊξεν Ἰεανεβ {με 

ταδῖη ψογά ὑπεχργοβϑεά, ,ε αγεὰ ἑογοεὰ (μεγείογε ἴο ἰεᾶνε ἔπε ργοόβίεια ὑπ- 

βοϊνεά, ΚΙ]. ΞΌρροβεβ 22 τῷ ἐφ ἑῦο γεαγς, θὰϊ τ 18 ἀοε58 ποῖ δεὶρ ἴπε ταδὶ 
ἀϊβῆουϊγ. (51. μα5 ἐν ταῖς δυνάμεσιν (1: υἱγέμέε ἴ), ΜΙ ἈΙΟῚ ῬγΟΡΔΌΪΥ τεργεβεπῖβ 

ΟὨΪΥ ἃ οσοπ]εοΐυγα. --- 33, 052] οὗἨἩ ψμαῖ ἰ5 ἀοπε βιβα! Εν, 245. --τ- τ Γ] οπε ἰ5 

τετηρίεα ἴἰο ἱγᾶπβίαῖϊα 2γοβοσς γομγεοίγ ας 5ογι-ἐ»-ἶστυ, Μ ὨΪΟὰ τῃς ἔοστα ψουά 

ςατίδί]Υ Ὀεᾶγ. Βαΐ 1ῃϊ5 οουἹά ποῖ θὲ οαγγεὰ [Ὠγουρἢ [πε ρβββαᾶρε, οἴ, ν.7, ---- 
903] ΡτοΡΘὈΪΥ ϑθοννβ [6 ταδὶ] ἔογοθ ἴο "6 σμήΐν γομγεε ὃν »παγγίαρε το ἐὰ ἐὰε 

Ζίηρ. --- 38. Ὑ50}] 5 1ῃε Ἔχᾶοῖ ορροβίϊε οὐ Ἴ23), 18. 36. --- δ. “ΠῸ3] οἵ, ΘοΒπι. 
Ῥ.- 623; οῃ Ατδῦ ουβίοπιβ ΝᾺ. ΑἼἰπελί, ». 78. Οτεεῖκς ἐχαπιρ εβ ἅτε οἰϊεὰ ὈΥ͂ 

Ῥῆνον δπὰ Νεβεὶς (λ]αγρίν»αῤίφη, Ρ. 14, εἰϊίπρ 1]. 9, 141 Β΄, 283 81). -- 27 βουὴβ 
βοοά Ηερτεν Μ55. μανε ὉΝ 12 ἰπ ἴῃς ἴεχί ---ηά [8 5 [με γεδαϊηρ οὗ [Βς 

Βαθγϊοπίαπ βομοοὶ (σάρρεῖ!υβ, Ογέεα ϑαέγα, ». 190; Βδοτῖ, Ρ. 118). --- ΠΥΡῚ] 
να. τοίδιβ ἴο ὨΠΠἸπιαππ, ζέχ. Ξέλίοῤ. 5.ν. Ἰοβερῆυβ ρῖνεβ βἰχ πυπάτεά ἀεααΐς 

88 186 ῥτίςς, ἰπ ογάεσ ποῖ ἴο οἤεπα [με ἰαβίε οὔ μἰ8 ΟἍπε]ς τεδάογβ, --- 388, κἢν 
Ὁ Ὁ ἸΝ5Ὸ] 5 Ἰδοκὶπρ' 'ῃ 658, ᾿πβευῖθὰ ἴῃ 65. δες ἴῃς ἤγβε ψογὰ οἵ ἴῃς πεχὶ 

νεῖβα. 1115 δη ἱπιεγροϊδίίοη, ἱπιθπάεα ἴο τραρη Υ [αν 48 Ζεαὶ (Α 6., Ὀτ.). --- 

27. ὈΣΏΝῸ] ἰ8 ἀποίμεν οἤδηρε οὗ [με βᾶπιὲ βοτί. (5 ἢδ5 ογρε ἀμαγεί, ΝΥ ἈΙΟἢ 18 
σοπβτπιεά ὉΥ 2 5. 3.4. τι δε ΝὩῚ ἰβ ἰαςκίῃρ ἴῃ (6 Ἦ,. ---- οὐκ Ὁ.}] ββου)ά 
Ρτο αν θὲ τεαὰ Ὁνθον, Πανίὰ Ῥεΐπρ' (6 βυρ]εοῖ. ΗἜ δἷοῃμε Ἵοουϊὰ αν ἐγ 

7) με} το ὀέεονις τάς ἀένρ᾽ς τονε ἰατο. ΤῊΣ οἤδηρα ἴο [π6 ρ]υγαὶ τναϑ τηδάς ἴο 
δνοϊὰ {πε ἀϊβαρύβααῦϊε ρίοίατε οὐ Πανὶ ἃ ρῥγεβεπίεά Ὀγ {πε τγογά, οὔβ Ἔβρεοῖδ!!ῦ 

οἤεπεῖνε ἴο ἰαῖοτ τἰϊια] ἰάεα5 --- ἔοσ μος ἢ γεᾶβοη 4150 ἴξ νγὰβ8 οπιϊτίεά ὕγ 68 

(δ ε.). 
Κερεαϊεά οοποίἀεγαϊίοι οὗ [6 παίυταὶ σοπποχίοῃ οἵ ἴῃς πατγαίῖνα, ἔογοεβ 

τς ἴο [ῃε σοποϊυβίοη ἐχργεβϑεά ἀρονο, [μαὶ ἰπ [με ογρίπαὶ βίοσυ 580}᾽5 δἰζεηρὶ 
ἴο τηυγάεν Πανὶ ά ἰπ Ηἰ8 πουβε (191}8.} τνᾶβ τηδάς οἡ ἢΪ8 ψνεάδάϊπρ πἰρῆϊ. ΟΙΒεῖ- 
ψῦῖβε γε πᾶνε ἂπ ἱποίάεπί, νἤοβε ομαγδοῖεῦ βίδπηρβ ᾿ξ 858 οτἱρίπαὶ, τυ μὶς ἢ τνε οἂπ- 

ποῖ ἢι ἱπῖο {πε Πἰδίοτγ. [π ᾿ᾶ86 [ἢ ]8 6 οογγεοῖ, γε βΒῃου!ὰ ργοῦδοὶν ͵οΐῃ 1911 ἴο 

1851 ᾿γ τακίπρ' ὕψο ψογάβ ἔτοπι {πε δῃὰ οἵ 1910, δῃὰ τεδαϊηρ ΝΥ ον) ἸΏ, 
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428. »ῸῚ] Ἰαοκίηρ ἰπ ΘΒ, 15 βυρεγῆσοιπ, --- ὙΠ ΠΝ ΟΝ ΦΤΤΣ 52.017] οδπ 
ἰγταπϑίαϊθαὰ ΟὨΪΥ ραγεη ει σαν : “ σδ]} αν ἴπαὶ Ὑδηνγε ἢ γᾶ5 ψ ἢ αν ὰ (116 

Μίςμαὶ, ὅϑα0}}5 ἀδυρῃίετ, Ἰονεὰ Εἰτὴ) δπὰ ἢς ἔεαγεὰ. Βυΐῖ ἴπε εβεοϊ 15 ποῖ 

Βατπποπίουβ, ἀπὰ ψχα βΒῃου!ὰ ἀουθῖ1ε88 γεβίοτε [ῃ6 τεδάϊηρ οἵ 65} Ὀνηφὴ 9. 2) 

Ἰ2πν (ΘΓ σοτηθῖπεβ [πε ἴνο τεχίβ). ΤῊΪΒ ρῖνεβ δὴ δα αϊτῖοπαὶ γεᾶβοῃ ἔοσ 841}᾽5 
ἔεαν, ψν ὩΣ ἰ8 Ψμαΐ ψψὰ ἐχρεοῖ. --- 39. ἡθν}} τς Ογό βυϊβεζαϊεβ ον; [με 

ἀϊβεγεποα ἰ8 ΟὨΪῪ οπε οἵ βρεϊϊίηρ. --- νοῦ ἴοσ κνῦ, οἵ, 6ε5.256, 8 69 π. ΤΏε Ἰαϊξες 

Ρατὶ οἵ 38 απὰ ἴῃς ψβοῖε οἵ 396 δγε Ἰαςκίπρ ἰῃ (58; {πεν Ροΐϊπὶ ουΐ, Ξυρετβυουβὶγ, 
ἴῃς οοηίγαβὶ θείνγεθη 5415 αἰ(ἰἴυἀε ἀπὰ {παῖ οὗ αν ἃ. ὙὍῇα οτὶρίπαὶ ορεπίηρ 

οὗ 191 τηᾶῦ πᾶνε Ὀεεη: “4541 διατί τυας ἀοείϊε ο αυτά, ΝΥ ΕϊςὮ 8 πον τεδὰ ἴῃ 

185 

Ομαρίος ΧΙΧ. 8811᾽}5 αἰζοιιρίβ ἀροῦ θενὰ. --- Τῆς οπαρῖοσ 15 
τοαάς ἃρ οὗ ἴουγ 5εοιίοηβ, Μῃϊοἢ σαπηοΐ θῈ τεοοποὶ δα ν᾿ τ Θά ἢ 

οἴδεσ. 

1-7. ΤοΙΡΟΓΑΣΥ οΟποἱ ΠἸαἴοη οὗἨ 841]. --- 56} ρὶνρβ ογάθιβ ἴὸ 
βίαν Πανά. Ϊοῃαίῃδῃ, δἴοσ νψαγηΐηρ [)ανὶἀ, ἰῃηίεσοεάαϑ ἴοσ Ὠΐπὶ 
ΜΙ βυσοαδθ5 δηα Ὀτίηρβ Εἰπὶ ἀραίη Ὀείοτε 5688]. 

Τῆς οοηπεοχίοη οὗ ἴῃς ραγαρτδρῇ ἰ5 ηοΐῖ ρἰαίηῃ. 11 ἄρρϑᾶσβ ἴο Ὀ6 

ΔΠΟΙΠΕΓ νεγϑίοῃ οὗ {με βίογυ σοηϊδίηεά ἴῃ 2οῖ 3, [115 οδ]εοὶ ἰ5. ἴο 
δοςοιηΐ ἔογ Πανὶ 45 σοητἰηυᾶηος ἂἱ σουτί Αἴζεσ 541}᾽5 Βαίγοα ῃδὰ 

Ῥεδοοπια 50 ρτοπουπηοεά. 

1-1. Τῆς ορεπίπρ οὗ ἴδε οπαρίεν νου]ὰ ἐοἸ] ον νοΥῪ νγο]] Δηγ οὗ ἴῃς 5ἰδῖε- 
πιεπίβ οἵ 840}᾽5 μαίγεά οοπιαϊπαὰ ἰπ ἴΠ6 ργεοεάϊηρ σμαρίεσ. [{ [ῃς δοοουπὶ 15 

Βεοοπάδυυ, ἃ5 σοιηραγοὰ ψ ἢ 2ο᾽ 88, γε βου ργοῦδΌὶυ τοίεγ ἰὲ ἴο τῃς Ἰαῖετ 

οἵ ουὖῦ ἵψοὸ ἀοοσυπιεπῖθ. [{5 Οὔ͵εοῖ ετε 'β ι δῆονν ΨὮΥ Πανὶ 15 51}}} ἑουπά δἱ 
σουτ αἴεσ 5815 Βαίγεά [8 Ὀδσοῖηε 80 ργοπουποεά, [πη [ἢ ΐ5 νἷενν οἵ ἰξ, γα 

τοῖρῆς τηᾶκε ν.15. Ἰοΐῃ ἱπητηεαϊαϊεὶν ἴο 1839ε. --- δα “αγεαά Φαυΐαῖ γεί πιογέ, 

αηπα σαῦνε γεν: ἴο Ζὲδ ἀέρι. ΤῊς τεβὲ οὔ {με βεοϊΐοῃ ψουἹὰ θὲ δῃ αἰϊεπιρὶ ἴο 
τεςοηῃοῖϊε [15 σοτηπιδηὰ ἢ ἴῃ 6 (ΟΠ οννἱπρ Ῥαγαρταρῃ, ἴθ ψ ῖο ἢ Παν]ὰ ἴβ 5:}}} 
τῆς Κὶπρ᾿β μαῦρεσ. Τμαῖ ν..5- 15 .Ὺ ἃ ἀϊβεγεπί παπᾶ ἔτοπι δὶ (ὉἹ]οννΒ, 15 τπδὰ ας 
ΡτΟΌΔΟΪς ὈΥ ἴτε ἀϊβεγεπος ἴῃ [Π 6 ἔογαι οὐ οπαῖ π᾿ β πᾶπὶε. 

1. ϑαμὲ εογριγιαπάεα 7ομπαίλαη, Δὶς σοη, σμα αὐ ἀὲς οὔῆεεγς 1 

2 δαυϊά το ἀδαίλ] τῃ6 τυ τασ 56 6 Π15 ποῖ ἴο ἢᾶνα τηεηϊοηθα Τοη- 
Δίμδη᾽ 5 (τη ἀβῃϊρ ἴογ αν βατιϊθσ. Ηδγε ἢδ Ἰηϊτοάυοαϑβ ἰΐ : Ὑ7 
“οπαίλαη, δας φονι, ἰρἠϊσλϊεά ἐπ Φαυίπ ἐχεέεαϊηρέν. ---- ἢ. 7οηδ- 

τη ννάγῃ5 Ὠανὶὰ : 22,» ,αϑᾶερ ἴς τοίη τ ῥμωέ ἠλες το δαί, πσῖυ 

ὀεισανέ, ἴηι “ὼ6 τιον η 9] ἴῃ 6 σοηνεγβδίίοη ἰβ ΒΡ ροββά ἴο ἴδε ρἷδος 

ἴῃ ἴῃ6 ἐνδηΐηρ. --- ΤΠ Ἔα 1ἀγεεί πα γεριαΐπ ἱπὶ αὶ σεέγε ῥέαεε] τιὶ5 

ἰδ ἴῃ6 παίαγαὶ! οτάθσ, ἰπουρῃ ποῖ ἴμαΐ οἵ ἴῃς τϑοεϊνθα ἰοχί. -- 
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8. ΤἼο ῥσγοροβίτἰοη οἵ Τοπαίμδῃ ἰ5 : 7 τοῦ ρο οἱ απ εἰαπα ὧν 1716 
σ᾽ ἠδ οὗ νιν ζατλεν ἐπ τὴς βε(α τυλόγε ἥίοιε αγε] 50 τῃαϊ Πανϊὰ που]ά 

ονοσῆθασ, δηά ὃ6 ἰηΐοτιηδα ψιμουΐ ἃ ἀἰγεοῖ σομηπηαηϊςδίίοη ἔγοτα 

Τομαίμδη, ἴοσ νοῦ ματα τηῖρῃϊ θ6 πὸ ορροτίυηϊγ. Τῆς ἰαϑὶ 

αοἰαιβε οὗ ἴῃ νϑῖβῈ : σμα τὐλαίευε» 7. 566 7) τυὴδί “ει 2λ44] ἄοες ποῖ 
86 6πὶ ἴο Ὀθᾶγ [ἢϊ5 ουΐ, Δηαἀ τΠ6Γ6 τηδΥ Ὀ6 ἰηϊεγροϊδιίοη. --- 4. 7οηᾶ- 
188η᾽8 Ραπερυσῖς 15 {Π{||6 σα]ου]αϊεα ἴο βδοοίμε 841.}᾽5 }εαίουξγ, δηὰ 

ταργοβθηῖβ ἴπ6 δυῖῃοτβ νον ταῖμασ ἴλη ἴΠδΐ οἵ ]οπαίμῃαη. Τῆς 
ἢτϑὶ ροϊηϊ ἰ5: [αν] 4] λας ποί ὄέοη αὐ γαμ ἴηι γέραγα 19 λεό, για 
λίς σεδοης ἐοισαγας {λεε ἀαγέ ἐχεσεαϊης ροοα } τ 5 15 Δρριορτίδῖβ ἴο 
τῆς οΡ]εεῖ. ----5ὅ. Τῆς πεχί 15 ποῖ 50 σεσγίδίῃ ἴο τηδκε ἃ ἐδνουγα!α 

ἰπηρτεββίοη : “πα ἦε γίεζεά λΐς ἤ74] 285 74. 12; σπά «γιοίς {λ6 

Ῥλεῆπε, απ Υαλιυεὰ τὐγορὴΐ αὶ ργεαΐ ἀἰδἠυεέγαπες) ὉΥ Ὠΐπη, ἃ8 

(ὅ" τὶ ρμον ἱπιογργείθ. ὙΤῊΘ ἀδ]νοσδηοα 58 ἴῃ ἴδοϊ ἃ Τεᾶβοῇ (οσ 
540} 5 νου σαῖμεῦ ἴδῃ ἢἷ5 δῆρετ. με ῖμεσ ἢῈ νγᾶ5 [ἢ ἃ ἔγατηβ 

οὗ τηϊμά ἴο δρργεῃβηά [ἢ 5, ἰ5 ηοΐ 580 οουΐϊδίῃ. 9111 αἱ [86 {Ππ|6 ἢ8 
δὰ γεγοϊεεα, ἃ5 Ἰομαϊῃδη τευ 5. ἢ ΐ τη. ---- 4πα] τοῖν τοὴδ ἥάοι οἷπ 

ἐμ 126 γιαίεγ οὐ ἱπποεόηΐ ὀίροα ἐπι σαγίηρ Φαυΐα τυϊδομ εαμδέ ἢ 

291 Κ' 2531,---6, Τῆς ρῥ]εα νγᾶ5 δβεοῖυα) δηὰ 54.] ρανε ἢἷβ5 οαΐῃ : 
8 τε ὥζε οἱ γαλευεά, ἀε «λα πού δε ιυνέ το ἕφαΐλ. ---- ἢ. ΤΏετο- 

Ροη Τοηδίμδη εαἠεα Ζαυϊά 1 ἴῃς ενιάεπὶ ἱπηρ]]οαιίοη 5 [μᾶΐ μα 
ψᾺ5 ποῖ [ΔΓ ΑΥΔΥ, ἃ5 Μὰ5 ρἰδηπεὰ ἰῃ νν.2 ὃ. --- 4π4 γηπαίλαπ 
ὀγομσήξ αυΐά 10 ϑαπμῖ ἀγα ἀφ τὐας ἵπ Δἰς φγέδεμπες ας ἀεγείογο»ε] 
ἰηβίοδά οἵ Ὀεὶπρ ΟὈ]ρεά ἴο Ὠϊ46 ἔτοτῃ ᾿ἶπι. 

1. 1..»7 ἴῃ τῆς τεβὶ οἵ ἴῃς σμπαρίεγ νγὲ βπὰ 1Γ)1)5ν, ΤῊΣ ἔογπι Βθσα πΊΔῪ Ὀ6 

ἄυς ἴο ἃ βογῖρε. Βαυῖ εἴβενγβεγε τγχὰὲ οὔβεγνα οοπϑί θυ ῦ]α σοηβίδῃοΥ ἰπ ὑπ 6 
ἀϑᾶρο οὗ ἴῃς ἀϊεγεπὶ ἀοσυμηεηῖ8. ---- Ἰν12}} οὗὁἨ με οβῆςετβ οἵ ἴῃς Κίῃρ, 45 εἶβε- 

ψῃετῖς. --- 3. .3Ν7 ἰβ ἰδοκίπρ ἴῃ 8, Βαϊΐ τηοτα Ῥγοθδθ]ν ἰδ αἴοπα νγαβ βχργεββϑεά 
οτὶρί ΑΙ]Υ. --το 022} 8 Ἰδοκίῃηρ 5. 42, ---- ἼΣΟΣ 2 Φ}] Ῥεϊοηρβ αἴεσ ΓΙΝ3ΠΣ δπά 
1815 ογάοσ βεεπὶβ ἴο θὲ ἱπάϊσαϊεά ὈγῪ (5, 85 νγὰβ ροϊπίεἀ ουἱ γ ε. ΤΠε νν.2. 8 
ἅτε βυρροβεὰ Ὀγ Οο. ἀπά Βα. ἴο θὲ δη ἱπίεγροϊαϊΐοῃ. [ἡ ἔδλοϊ [ς 8εῆβε ἴβ ροοά 

πὶϊπουῖ {Βεὰ. Βαϊ ἱΓ {με ψῃοὐα Ραγαρταρῇ Πᾶ5 ατίβεῃ ὑπάετ [ἢ ς ἱπῆυδηςε οὗ 
201-89. [Π68ὲ νεῦβεβ θεϊοηρ ἴἰοὸ 1; δπὰ ἱΐ, ου (ἢς οἴμεγ μαηὰ, [πα σμαρίεσ ἰ5 δῇ 

ἐχραπϑίοη οἵ (μῖ5 ραγαρτδρῇ ἰΐ 15 ργορῦϊ]ε {μδὶ ἴῃς ἀϊαέρι Πεγα τγδβ [με ἐεδίυγε 
ου Μη ὶςἢ ἴῃς δυϊποτῖβ ταὶ ἴοοῖ Βο]ά. Β. ρτοροβεά δἱ ἢγϑὶ ἴο βίγῖκε ουξ ΟὨΪΥ 
80. ΨΚ Ή16 ΚΙ. δϑοῦῖθεβ [πε ψΠο]ς οὗ ν.δ ἴο (ἢ τεάἀδεῖοτ. ---ὃ8. ΤῊΣ νεῖβα 566 18 

ἱποοπϑβίβίεπὶ ψτἢ 1156]{, 5 ἴΠ6 ΟΠ οΡ͵εοῖ οὗ Τοηδίμδηβ βρεακίπρ πὰ 56] 

ἐπ τὰς πεία ποι]ὰ θὲ ἴο ἀνοϊὰ [Π6 παοαβϑιτυ οὐ σοτησηυπίοδίπρ ΙΓ Ηἷπὶ αἴζετ- 
νατάβ. Απά γεῖ {πΠ18 σοτητηππἰοδίίοη 15 ῥγοπιϊβεα ἴῃ ἴμ6 βεοοηὰ δα] οἵ ἴδε 
γεῖβ6. --- Ὁ ΓΜ] οὗ, Ὁ 15} τε τυλαζενεν 1) νιαν δε, 2 5. 183, ---α ὙΦΡῸ] ἰ8 
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ΒυΡΡοβεά ὃν Ὦγ. ἰο Ῥ6 ἃ βίηρυϊατ. ὙΠεῦα βθεὴβ ΠῸ τϑᾶβϑοη βουνοῦ ΨῈΥ 

7οπδῖμδη τλδῪ ποῖ τᾶῖκα Ὠἰ5 δϑηγηιαϊίοη ψορόγα .---ῖο ἴῃς εἴδεσι ([μδΐ 41} [γαν] 5 
δοιίομϑβ ᾶτὰα ὈΪΑπΊ 6 658. ---- Ἴ5. 2.0} 1ῃ6 νγογάβ βθβεπὶ ἴο θὲ ἱγαπβροβεά; ροββίῃ]Υ 

18 βεοοῃά 15 δῇ ἱπβουίίοη, 88 ἴξ ἰβ ποῖ γτεργεβεηίεά ἴῃ (5 Β1η ---- δ, 1022 95 ἴγδῃ8- 
Ἰδῖεϑ “δηὰ με ρυΐ ἢΪ8 ΠΠ|{6 ἴπ τὰν Βαπαάβ.᾽ ---- χγ5}] 651» δἀὰδ δὲ αὐτοῦ, »Ἀο ἢ 5 ἂἱ 

Ἰεαβὲ οοτζεοῖ βεπθε (τεργαβεηϊεα αἷβὸ ἰπ 46). --- ΨΥ ΓΜ ὈΝΊΦΥ 22] καὶ πᾶς 
Ἰσραὴλ εἶδον καὶ ἐχάρησαν (ὃ (νἰτῃ 5 ῖρμς νατίαιοη) τε ΠΌΡ. ΠΝ ϑν ὅ)ν. ΤῊΣ 
ἀεοϊβίου Ὀεΐνγαεη [86 ἔννο 8 ποὶ εδϑὶϊγ τηδάε. Οἡ [ἢ6 ομβ βἰάβ, ἴμ6 βίδίθειπεηΐ 

παῖ 15γαε] γτεὐοϊςς αἱ Πανὶ ϑιισοεβθ 5ε 6 π|8 οα]ουϊαϊα ἃ ἴο 5ι1γ ὉΡ 540} 5 δῆρετ. 
Βαξ τ8}5 1β ἵγῃςβ οὐ πεδυῖν δὶ} Τοπαι μδπ᾽β βρεςοῦ, δπά ἴ8ε γεδαϊηρ οἵ (ὅ 5 φυϊϊε 

ἴῃ Ἰἴπθ ψῖτἢ [ῃ6 ταβὲ οὐ ἴπΠ6 βρβεεοῃ. Οἱ ἴῃς οἴμοσ βἰάς, [ῃ:ς (ο]]οννίπρ' ΠῸΣῚ 15 
ταοτγα ἔογοῖἷε ᾿Γ σοππεοιεὰ ἀΐγεςιν ψιιἢ [Π δ βἰαϊοπηεηῖ οὗ 580}᾽5 βαυ]ϊεσ δἰεταάθ. 
Ἐὸοσ Π5 τϑᾶβοι 1 τεϊαίῃ 35. ---- 6. δγ)03 »ΌΦ.}] ἰπ ἴῃ 6 βθῆβε οἵ μαγίηρ ἐδνουγαθ! Υ 

Ναὶ. 218 ([) Πι. 2118 74. 2018, ---- Ἴ. γγγαν Ὁ 2] [με βυθ)εοῖ ἰ5 οπηϊιε ἃ ὈΥ 
ΦΟθυΨ. ὙΠε τεροι το οὐ Τοπαίμαπβ πᾶπὶα ἴἤγες {{π|65 ἴῃ [86 βᾶπλς νόῦβς 
5 ἴῃ ἔδοϊ βυγρτίβίηρ, ἃπα βῇοννβ ἴῃ6 ἀδϑῖγθ οἵ 86 δυΐμποσ (οὐ ρεγῆαρϑ ἴ8ε ἀεϑῖγα 

οὗ ἃ βογίθε) ἴο ο4}} ἐβρεοῖδὶ δἰζεπιίοπ ἴο Τοπδί δ᾽ 5 ΠΟ ΠΥ οὗ ομδιδοῖοσ. 

8-10. β841}] αἰξθπιρίβ θαν 5 119. ---- ΤῊ ἱποϊἀδηὶ 15 ἃ ἀυρ]Ἰοαΐα 
οἵ ἴμδῖ τεϊαϊβά ἴῃ τϑ8: Ὁ, ἀηά τῃ6 Ὁνο δοσουηΐβ ἀγα ροβϑὶ ΟΪΥ νδγίδῃῖβ 

οὗ οης οτἱρίηδὶ. Οἡ τῃς οἴμοσ μαηά, ὅ4] βεθπβ 6 σα 5ἰΠΊΡΙῪ ἴο 

δᾶνε πεὰ τμῈ βρεὰγ νίτπουῖϊ τὨτονίηρ τ, ἀηὰ ἰξ τὰν ΡῈ [6 ἰά68 

οὗ [86 δυΐμοσγ ἰμδὶ Πανὶ ἃ νγὰβ βανεὰά Ὀγ δὴ υηϊπιθηιοηδὶ ἰαγηϊηρ 

ΔΥΤᾺΥ ---- ἰδ Ὀγ ἴῃ6 5ριτῖ οἵ σοα. [{ ἰ5. ροβϑίθ]ε τῃεγείοσε (μαὶ ἴῃ 6 

ἵνο δοοουηίβ ἅἀγα ἰηἰθηαθα ἴὸ τεργθβεηΐ ἔνο βϑισοδϑϑῖνα δἰϊεπιρίβ 
οὗ ἴῃς 584π|6 Κὶηά, βερασγαϊβα Ὁγ τῆ γεοοης ]δϊίοη τοῦ 7. [πη Ὀοΐα 

ΠΆ565 54.}}᾽ 5 Παίγεα 15 τηοϊϊνοά ὉγΥ Πανὶ 5 ϑιιοσθθθ ἀραίηβὶ ἴΠῈ 

ΡΒ] βεῖπ 68. --- 8. “πα διθγε τας ταῦ αραΐμ ἰπιϊηγαῖεβ [μαι δυο 

διά Ὀδθη ἴμε οᾶβε Ὀθείογα.0 Α5 ἴῃς δοοοιηΐ βἰδηάϑ, ἴῃς τγείεγεπος 

τηιδὲ 6 ἴο 1[ῃ6 ψὰγ ἴῃ ψΏΪοἢ (ΔΟ] ἢ τνὰ5. 5]δίη. -- - 9. Τῆς ἐν]] 
ΒΡ ΓΙ 5 μθγα σα] δα (ἴῃ 3η) 4.6 εὐἱδ «ῥίγἱἠ 47 γαλευεὴ, σοπίγατυ ἴοὸ 

[86 υϑᾶρθ οὗ οἴμοι ραβϑᾶρεβ. Τῆς επηεηάαίίοη βυρρεβιεαά Ὦγ (ὅ 
ΜΠ ]Οἢ Ὀγίηρθ ἴπθτὴ ἰπῖο ΠΟΙ ΟΓΠΠΥ, 15. ΠΟΙ͂ ρ»ΘΉΘΓΑΙΥ δάορίοά, 

ΤῊΝ οἰτουτηβίδησαβ οἵ ἴῃ 6 δἰἴίδοϊς ἀγα ρίνεη : ἤλί ἦε τυας εἰ ἔηρ 

π| Δἰς ἤσμδό τὐὐὰ ἡ σῤοαν ἐπὶ ἀξ λαποα, ἀπά αυϊα τυας φίαγίης 

τοὐὰ λὲς λαπά. --- 10. ὙΠϊ5 της ἴῃς ἐγεηζίεα Κίηρ σοιρῆΐ το ῥέῃ 

“αυϊά 1ο 1ὰΦ τοαῦ τὐὐὰ “λε φῤεα»] 1{ ἰῃς δοσουηῖ 15 Ὁ. ἴπ6 βᾶπη8 

απ νι ἴΠ6 δα. ράγα]]!εὶ, 1 8.5 11. γγα ΤΊΔΥ 5Υ ἴῃαϊ ἃ ψὰ5 [ῃε 
χε ἰάδα τεουγπηρσ ἴο ἴῃ6 πιαάτηδῃ. --- δ'ν" Ταυΐϊά εἰῤῥοά ατυαγ 

7) οι δαμέ᾽ς φγέσεπες, σο ἐλαΐ ἀφ σριοίς τὰ6 τῤοαν ἱπίο τὰε τυα] ἰῃ 6 

Ιαηρυᾶρο ἰ5 ἀϊεσγεης ποπὶ ἰμαΐ 564 ἀρονθ. Ὑμαὶ Πανὶ πε «πα 
Ν 
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ἐπεαῤεα ἰδ ἴοο 5ἴτοηρ ἰδηρυαρα ἴο ι.56, ἰΓ ἢ ΒΡ πεηΐ ἴο ἢΪ5 
ΟΜ ἢ ὨΟιΙ56. 

8-10. 1 ςἀπποῖ ρτείεπά ἴο βοἶνε (με τί ἀἀ]ε ργορουπάεἀ Ὀγ {86 ἰπίετνγεανίηρ 

οἵ ἰεχῖθ μεγε [{ 5668 ἴο τὴς ργόρῦ]α δοννενεῦ [μᾶὶ οπς ἀοουπιεηί ραν (ῃ 6 

[ο]]οννίπρ ογάετ οὐ ἐνεηῖβ: (1) Πανὶ 5 οοπαυεβῖ οὗ [με ΡΠ 5επε5; (2) 54υ}᾽5 

Βεβὶ αἰϊεσηρί ἢ [ΒῈ βρεᾶγ; (3) 880}}5 σοτῃηπιαπὰ ἴο [οπαίμδη, ἐοἸοννεά ᾿γ τμ6 

τε ρογῖυ τεοοποϊ βίοι; (4) ἴῃ βεοοπὰ δίζειηρί νυ {με δρεᾶγ, (Ο]οννεὰ ὈῪ 

αν 5 Πϊρμῖ. 

9. πρὸ πνν ΠΥ] οὗ, ἴῃς ποῖς οὐ 16} (Υγε., Πτ., Βαυ,, ΚΙ, ἀρτες ἴῃ ἴπε ἐπιεῦ- 

ἀδιίομ Βδγα). -το 22 ΝΎ] ἃ οἰγουπηβίδη 18] οἰαυ8Ε. --- 2] τεδὰ γ02 ψ ἢ ἔουτ 

Ηεῦτενν Μ55. δηὰ 6, 3ο ΤῊ,., δ γε., δ]. --- 10. Ὃ)021}] ἰ5 ἰδοκίηρ ἴῃ ΘΒ", 50 1ῃαὶ 

τε πιεδηΐϊηρ ψουϊὰ μὲ “τὺ «γρέίε δαυΐα τοί ἐὰε τῤέεαγ. Ὅς ρτοίεβαις ἰάδα 
οἵ Ρῥἱπηίηρ Πενία ἴο [μ6 νν8}} ἰ5 τῆοσε {Κεὶγ οτἱρίηδὶ, ἰπ [πε δοσοιηὶ οὗ ἃ πιδῃ 
Ῥοβϑβ6ββεά, -- Ἴ20.}] ἀρρδγεῃῖν ὄγοξε ατυα» ἔτοτα ϑγμδὶ με νγαβ ἀοίηρ. --- σ᾽.) Ὁ)] 
οδπηοῖ τεΐοσ ἴο αν! 48 ἐβοᾶρε ἔγοπν ἴῃ ἱτηπιεάϊαίε ἀδηρετ,  ΒΙΟΝ 15 δυβῆςο  ΕὨΕῪ 

ἀεβοτίρεά ΕΥ̓ Ἴϑου. ἴε ψοτάβ ενί4θπεν πίε {παὶ ἢ“ ἰεῖς [Βς οουτὶ δῃὰ οἱὙ 

Δἰτορείδετ. -το Κνν πῦν02} Ὀεϊοηρβ Ὑἱἢ [86 πεχί νεῦβα. 

11-17. ΤΊ βίορο οὗ θανὶὰβ Ποῦδο. --- ϑαυ] 5εἰ8 ψδίομιηδῃ 
δρουΐ Πανὶ 5 ἤουβΕ, ἰπιεηάίηρ ἴο ΚΙ] Ὠΐπι ἴῃ ἴπῈ τπιοτηΐηρ. Μίομδὶ 
ΆΓΠΒ Ὠὶπὶ Οἵὗἁ ἢ15 ἀδηρεῦ δηαᾶ δϑϑὶϑβῖβ ἢΐπὶ ἴο δε. ὅ6 [ἤθη βιρ 0] 65 

ἢϊ8 ρῥἷδοα ἴῃ θεὰ ψῆ τπ6 Τετάρτη. ὅϑ40] βθηἋ 8 πιθββθηροῖβ ἴοὸ 

τακε Πανὶά, δηα ἴμϑῪ Ὀτίηρ Ῥδοκ νοτὰ πᾶΐ ἢ 15 1}} ἰη θεά. ὙΤμεγε- 
Ὅροη ἢδ οτάετβ Ὠἰηὶ ἴο θῈ Ὀγουρῆϊ 45 ἢς ἰ5, δῃά ἴῃς ἀδοορίίοη ἰ5 

ἀϊδοονεγεά. ὶ 
ΤῊ ῥδγάρταρῇῃ 5ῃουϊὰ Ῥερὶη σψῖῖῃ: σπά 12 ἐανις 19 ῥαςς “ταί 

πίρλ! ἴτοτὰ ἴμε δηά οὗ ν.. ὙΠε ἤγβί ψυεσβιίοη 5: ψμαῖ ηἰρηϊ 5 
πηεδηϊ Νὸὼ τείεσεηος ἢᾶ5 Ὀδθη τηδάβ ἴο ἃ ηἰρῇῃϊ δἱ 4]}. Βιιΐ τῇς 
τηοϑὲ παῖυγαὶ ἰηϊτεγργεϊδιίοη ἰ5 ἴηι αν! 45 νεἀαϊηρ ηἰρηϊ 15. ἰη- 

ἰεηάἀεά, Ῥογοδοϊορίοδ!!ν τ}}5 8 αἷδο νῇβαὶ νῈ ϑβῃουϊά δχρεοῖ. 

9540} 5 ρτονίηρ ἴδϑγ ἢα5 δὰ ἢἷπὶ ἴο ῥγοπῆβε Πανὶ μἷ5 ἀδυρθίεγ ἴῃ 

τηδιτίαρε, ἴῃ τ[ῃῆ6 ἤορε ἴπαὶ τῃε ῥτίσες ἴο ΡῈ ραϊὰ πᾶν Ὀγίηρ Ὀανίὰ 

ἰηῖο ἀδῆρεσ δηά, ἴῃ ἴδοῖ, γεῶονε ἢϊιη ὈΥ ἀεαίῃ. ΤΠ τοϑυϊ 85 
δε ΟΠΪΥ ἴο ἰπογεαθα Πανὶ ̓5 γερυϊαίίοη δἀηὰ 840}᾽5 ἔεασ. Τῆδ 

οὐἰβὶβ οοπιθ5 ΨΏεη ἴῃς Βαϊθα ράγνθηι δοῖυδιν ἴα 65. ἢἷβ Ὀγ46 ἴο 
δὶ ἤουβ6. ΤῊϊβ ψ}}} Ὅς τῆς τἰπλ6 ἴο βιτῖκε,; αν νὴ] Ὅ6. υηδι5- 

Ρἰείουϑβ, ῃἰ5 ἔπεηβ 1} ἤᾶνε αἰβρειβεα δἰϊεγ ἴῃς πηαττίαρα ἐβδϑιηρ. 

Ὀργδυηδίῖοα!]ν ποιῃΐπρ οου]ὰ θὲ ποτα εἤεοιϊίνε. ΤῸ (ῃϊ5 5ῃου]α Ὀ6 

δἀάεα {μαὶ τῃ6 αἰβογθράπου τ ἴῃς ῥγεσεάϊηρ Ῥαγαρταρὴ ἰ8. 85 
πιλικαα 45 οουἹὰ θῈ σοηςείνεά. [Ιη (δαὶ βεοϊίοη αν ἢ45 δἰγθδαν 
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“βεὰ δπὰ εβοδρβά.᾽ [Ιῃη 115 ἢθ ἰβ υηϑυβρίοίου5 οὗ ἴῃς Κίηρ υπ8}} 
ΨΑΓηΘα ὈΥ 5 ΜΙ. 

11-11. Τῆε σοπβίἀογαίίουβ ἀγροὰ ρον τὰ ρεύῃδρβ βϑυβιοίεπί ἴο 5ῃον {πε 
ῬτοραΡΙΠν οὗ τπε σοῃποχίοη οἵ [5 ραββαρα γἢ 185, ὙΠαὶ ἴῃς δοοουπὶ ἰ5 
οἷά ἰ5 οοποεάεά, θυϊ νας ἀοουπιεηΐ ξαγηϊϑμεα ᾿ἴ ἰβ ποῖ ἀρτεεὰ ὕροῃ ὉΥ (μ6 

οὐἰτῖοβ. Ἃο. 5 υποετίαίπ; Βα. ρυϊβ ἰὶ ψ ἢ Εἰ ἀπὰ τηᾶκαβ ᾿ξ σοπίϊπυουβ ἢ (Β 6 
Ῥτεοεάϊηρ. ΚΙ. αἶβο πηαῖκοβ ἴξ ουπίϊπυουβ ἢ [6 ῥγεσβάϊηρ,. 

11. 45ὼώ 1“ εα τις 9 ῥαες λα πῖρλ4 δοσοτάϊηρ ἴο ουγ σοηδίτας- 

οη τμ 6 ηἰρῃϊ οὐἉ ἰακίῃρ ροββεββίοῃ οὗ ἴῃ6 ὑγίάβ ; “αν δϑαμ τεμΐ 
»ιϑοσηρέ7ς τ τὴς μος “7 2αυ! ἐο τυαίελ {ϊ, δο ας το Ζιἰδ ἀΐνι ἐπ 

426 νιογπιΐηρ. ᾿ανιὰ νγ5 50 υηϑυβρίςοϊουβ ἴμαῖ ἢς ἢδα ἴο Ὀς ψαγηεά 

ὈΥ 5 νίε: 20 λοις ὧρ ποί αἰδέυεγ τὰν ἦε ἱο-πιρλΐ, Το-γιογγοῖ 

ἠάοι τὐαί δε οἰαίμ] τῆς ἴδοι τῃαὶ [αν 15 αἰτο  ἀηρτεραγεα ἴοσ 
τὴς ἰπίοσγηδίίοη ζριθ5 ἴοσ ἴῃ6 σοπηδχίοη βυρρεβίε ἃ δῦονα. ---- 

12. Τῆς ἐβοᾶρε ννεὸ εβεοιϊεὰ ἴῃ τῃαὶ 56 ἐκψύ Φαυία ἀσεσα Τἠγομσὰ 

4λε τοϊπαάστυ 5ἰταῖ]τ ἰηδίδποαϑ ἃγα 05. 2.5, ἀηὰ τῃ6 456 οὗ Ραϑιυὶ] ἴῃ 
ἴῇς Νεῖν Τεβίδιηθηϊ, Αςῖβ οἷ. [ἢ 2ι δ νὰ πα Πανίά οοπιίηρ ἴο 
τς ρυεϑδῖ δὲ ΝΟΡ ψὶϊῃουῖ ἀγπὴ5 δα ψ]Πουΐ διτεπἀδηΐβ, γὨ]οἢ σδη 

6 δοοσοιηϊοα ἔογ οἡΪγ ὈΥ ἰπ|5 νεῖβε. --- 18. Τῃ οτγάεσ ἴο ἀδίαν τῃ8 
ἀϊδοονεγν οἵ αν ά᾽ 5 ἢϊρηϊ, δηὰ 50 γίνε Πἰπὶ δὴ Ορρογίι ιν ἴο ρεῖ 
ΔΝΑΥ, Μίοδ 4] σοηίσῖναβ ἴο ἀθοαῖνα ἴῃ 6 πη θβθ θη ρ6Γ5. --- ἦς ἡοοξ 1.6 

Ζεγαῤλί»ι] ἴῃς Βουβαῃο]ά ροά, νος 15 εν ἀθΠΥ ργαδεηΐϊεα 85 ἴῃ 

δυπιδη ἴοσγῃι ; “πα ῥίαεσα {ΐ οπ 1ῃε ὀεα ] ἃ ρ]αίῃ σους, ΡῬυο Δ ΌΙΥ 
ἃ τάδ ἔγατηα οονογοά νι Ἰδαῖμεσ; σπα ὦ εἰοτά οὗ γοαέ᾽ς λαΐ» 707 

λὲς ῥίφοιυ} τῃ6 ττδηβιδτίοη ἰ5 ΟἿΪΥ ἃ σοπ)βοΐυτζα. ---- 4π4 εουεγε ἐΐ 
«οὐτάὰ 176 γαγνιόη  } ΜἈΙΟΝ ταρι ΑΥΙῪ βεγνεά ἴοσ [παῖ ρυσροβα. Τῆς 
Ι5γδεὶτε ὑγοῦδοὶν οονεγεά ἢΐϊ5 μδδὰ ψ ἢ ἃ ρατγηλεηΐ νἤδη 5ἰεερίηρ, 
85 5 51} ἄοῃς Ὀγ ἴδε Ασὐδ5. -- 14. [ἢ τῃ6 τηοσγηΐηρ " δαμ τόρ πιδς- 
σεηρεῦς ἢ Ἰαζε αυϊώ απα {κεν λοωρσλέ λὐνι το δέ ἐ1 τῆε βιγαῖαρετα 
γᾶ5 οἤξοιϊνα, 50 [ΔΓ 85 ἴῃ ἢἤτϑί τεροτὶ οὗ ἴῃς πλεβϑεηροῖθ ὰ5 σοῆ- 

ςετηςεά. ---1ὅ. 4πά ϑαμέ σεπέ ἡ τῴ6 ἀομδε οΥ αν } ἃ5 νΝῈ ταῦ 
Πσοπ]θοία γα ν τοβῖοτε ἴῃ τεδάϊηρ  σαρίπρ: ὄγίπρ ἀνε οπ ἐλε ἐομεὰ 

1 γιὸ ἴα 7 ν»νιαγν οἵαν ἀΐηι. ----16, 17. ὙὍῊε τυβε ἰβ ἀϊβεονογεά, ἀπά 
84} Ἔχροβίυ]αίεβ σῇ 15 ἀδυρῃῖεσ: νὰν λαοί ἤησ ἐἰξεείυεαϊ »ιδ 
“μι. Ἠδετ ΔηβοΣ ἰ5 ἃ [4156 ρὶδα, ἴμαἰ ἢεσ 16 μα Ὀδδη τγεδϊθηδά. 

ΦῚ ΘῺγ 9815 αἰἱεπτίοη ἴο ἴῃς ἑαοὶ [Βαὶ ἴο Ἑεπΐοσ ἴῃς βουβε οὗ δϑποίῃοσ ἴῃ τῃς ηἰρδὶ 
5 ΠΟΠΙΓΔΓΥ ἴο οΟτ 8] πλοσα]5. 
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11. Τὴε νεῖβε βῃουὰ βερίη νι ΠΟ. ὙΠῸ τε ϊηρ ψΠΠ (5, 5ο ΤῊ., Ὗε., 
4]. ΤΗε ἴννο ψογάβ ΝΥ 2 τε ἴῃ 38) σοππεοίεά ΜῈ [Πε ργεσθάϊηρ νοῖβα. 
ΑἸΙΒουρἢ ργεοβάεπίβ τα ἔουπὰ ἴοσ ΝῊ πολ, ἴς ἰ8 θεῖε ἴο τεδὰ ΝΥ “2 88 8 
Π ΤΏΔΥ Πᾶνα εαϑὶὶγ ἀτορρεά ουξ οῃ δοοουπε οὗ {πε σεουγγεποα οὗ με βᾶπια 

Ἰείξζετ. τ 90] 18 δὴ Ἔχαιηρὶα οἵ {μ6 γενεῖβα ετζοσ ΤῊ ᾿π|114] 1 ἢὰ5 Ῥθθῃ 

ἀαυρ!!ςαϊεά ἔτοπι ἴῃς ῥγεοεάϊπρ ψοτὰ (οπιτεὰ ὈΥ (6). --τ ἼΦΟΣ ΣΝ 0500] οἵα Κ. 

112, --- 183. ὈΣ)ΡἼΠ] οἵ, Ζ»,7᾽. τ881, 170 . κενοτάφια (Ὁ 56 6πὶ5 ἴο ἱπΡ]Ὺ ἀρεέ:- 

σαὶ ἱπιαρεβ. ὍΤῆς ψοτγὰ 15 ἰουπά αἰνναᾶγβ ἴῃ [πε ῥ᾽ υγαὶ, θὰϊ 15 ἤδτε αυϊῖε οἸ ΘΑΥΥ͂ 
ΔΡΡ ᾿ς ἴο ἃ βἰῃρὶε ἱππαρα; δηά {815 ἱπιαρε 15 ἀρρδγεῃ! οὐ [Π6 παίυγαὶ μυπιδῃ 

5ἰΖζο. Οπ ἴδε νοτζά οἵ. Μουτε οἡ 7ἀὰ. 1.76 ψ τ τ(Πε τείεγεποαβ μετα; οἴ, αἶδο ἴῃς 

1οχχ. πίτι τεῆς, ἀπ Θοῃπι. ρρ. 6ς2, 659. --- προ "ὉΝ] οπὲ οὗ [ἴῃς πυπιεγουβ οα868 
ὙΒοτα ἢν ἀπὰ ὃν ἅτε σοῃ[υβαα, --- "231 Οσουτβ ΟἿΪΥ ἴῃ [ἢ 5 ράδβᾶρε δὰ ἰ8 ποῖ γεῖ 

ἐχρίαἰηεὰ βδιβίδοϊογ γ. (Ὁ τεδὰ 129, ἀπὰ Ϊοβερῇῆυβ εχρδῃάβ [ἢ]5 ἱπίο ἃ βιαϊεπιεπὶ 

ταὶ Μίοδαὶ ρΡυΐ ἃ ροαί᾽β ᾿ΐνετ ἱπίο {πε γε, {πε ρα]ρίταϊίοι οὗ ψβῖοι (1 Βεΐηρ 
τ βἢ}ν ΚΙΠοα 15 Βα ρροβοά) πιδάβ πε πιδββεῆροτβ οὐ ὅ840] {π|πῖ μανία ννα8 ρββρ- 

πρὶ ψἢ Ηἷ8 ΠΠ|πε85. Ὑῆε οἰ) δοίϊοπ ἰδ μαΐ Μίομδὶ σουϊὰ ΒΑΡΎ πεεὰ βυοὴ ἃ 
ἀενίοθ Ἴνεη { β!ς δὰ ἃ γεβαὶν ΚΙ ]δ ροαῖ ἴῃ [πς Βουβθ. Τῆς σεδάϊηρ οὗ 32 
ταῖρει τε !γ θῈ σπδηραά ἴο 25 ὈΥ ἃ βογῖδε υπίαπ αν ἢ [Π6 ψογὰ 29. ΤΣ 

οσορπαῖε ψψοτὰβ "29, ὦ σἱεῦε, πιὰ Ἴ225, ὦ τηεῖδὶ γιϑέτσον᾿, ἃ5. ν)6}} ἃ5 225, 2Κ. 

810, Ξοδπὶ ἴο ᾿ἰπαϊοαϊε ἔοτ [Πϊ5 ννογὰ βοπῃει ίηρ ννόονεη οἵ ροαί᾽β ἢαὶγσ. ὉῚ» γρνν, 

Ἐχ. 267, ἰ5 [ῃς ροδῖ᾽ 5 Παῖς σονοτίπρ οὗ ἴ8ε Ταρεγπδοῖθ. Ὅῆε σοπηπιοη ἱπίεγργε- 

ταϊΐοη οἵ {πε ῥγοβεης ρᾶββᾶρε 15 παῖ ΜΊςμ αὶ ρυΐ ἃ πιοβαυΐῖο πεῖ ὀνεῦ ἴῃς ῃεδά 

οἵ τῆς ἱπιᾶρε; 50 ϑοῆπι. Ρ. 6ς3, ἔν., Οἱ Κ΄78.. 111. τ07 ἴ., Εἰ Ττ, 11. Ρ.. 77. Βαϊ ἰ8 

ἃ πεῖ οἵ 118 Κίπα ονεῖῦ τηδάς οἵ ροδί᾽β μβαϊγὺ [{ βεεπὶβ τῆοσγε ργο δ 6 ἴπαΐ 386 
Ραϊΐ ἃ οσυβῃΐοῃ 45 ἃ μι ]Π]ονν. ΓΊΦΝ ΛΟ ἰ8 υϑεὰ οὗ {π6 ΡΊ]Π]ονν, ἄεη. 2811.18. Τῃ 1 8, 
2ό πᾶ: Κ. 1956 ϑΦΝ Ἢ τρθδηβ σζ ἀὶς δεααῖ, ἃ ρῬΡΆγαβα ψ Ἀ]ο ἢ νου] ποὶ παίυγα! ]ῦ 
Ὅὲ υϑβεὰ οἵ ἃ πεῖ ραΐ ονεῖ ἴπε βεδά, Δ μαΐενες ΜΊς ΠΑ] δε μετα ννᾶ58 [πεγείοτα 
ῬτΟΡΔΌΙΥ ῥἰαςβὰ 45 ἃ ρί]Πον Ὁ. ΑἜἸἰνίηρ πᾶ νου ποῖ πεεὰ βυςῖ, Ρεΐπρ 

δοουδίοπιεά ἴο 3ϊεερ οἡ δἰβ ἀγπι. ὍὙῃα Τεγαρῃΐπι ψουϊὰ 1ἰῈ ἴοο ας υπ]685 [15 
Βεδὰ νγετα βυρροτίεἀ ὈΥ βοιηει ίπρ οὗ [πε Κίπὰ.". Βαΐ δραΐπ, ἴῃς ἱπιαρε ψου!ὰ 
μὲ ἀεβιίταϊε οἵ Παῖγ, απ ὰ ἔβατα ἰδ βι}}} ἃ ροββί δἰ ΠΠπγ ἐμαὶ 5ῃ6 ἴοοῖς ἃ ὕυπαῖε οὗ 

Βοδῖ5 μαὶγ δῃὰ πιδάς ἴἰ βἰπιυϊαῖς Πᾶν] 45 Βαὶγ; 80 βοπὶβ οὗ [ἢ ἘδὈΡὶ5; οἵ, 
Θἢπι. Ρ. 653. ΑἰΔ1Π15 δον 1 ε ἀποογίδι πῖν [Παϊ τηυδὲ δια ἴο ΔηγῪ ἰγαηβα- 
τίοῃ. -- 14. ΝΡ] Ραϊ 1{{8ὲ πιοῖς ννοτά οἵ ΜΊς4] νγὰβ ἴο θὲ ἴδκεη, ἵἴπεγε νγὰβ 
Ὧο ποαά οἵ {πε εἰαδογαῖς ργεοδυϊοηβ αἰγεδαν τεϊαϊεά, ε βῃου!ὰ τεδά ΥἼΝῚ 

“ἢ Φ6.Β, πιακίηρ [πε πιθββεηρεῦβ ἴῃς βυ)εοῖ. ΤΉΕΥ Τδτης ἴο ἴακα δΐπι, θαΐ 

βεεὶηρ ἴῃς Ὀεὰ (Π8 ἀττδηρδά: Ζῴεν ταϊα το ἐλονισείσες, ἀξ ἐς {Π], -τοῖδι .. . τοῦθ 

] ἸΕ μ6 πιοββθηροτβ μδα οὔςα 5θεὴ Πανὶ, ἃ5 νγὲ ἴᾶνβ )υδῖ δι ρροβεα, ἴξ ννδ8 
βυρετῆιουβ ἴο βεπὰ ἴπεπὶ ἴο 566 ἢἰπὶ ἀραίῃ. Βε}βι 468, 85 γε ᾿εᾶγῃ ἔγοτῃ ἴῃ Ὲ 
Ἰαῖϊεγ ρατί οἵ τμε νεγβε, [πεἰγ οδ)]εςῖ ννᾷβ ἴο ἐεῖς ἢ εἰμι; ὨΥΝ ἰ5 {πετείογα οοῖ- 

Φ Ἑτοπὶ ἴῃ6 ἈΠΑΙΟΡῪ ΟὗΙ 5. 26, Ψα τηΐρῃϊ οοπ͵εθοίατε (δὶ 5η6 ῥυἱ ὦ τξὶνμ ογτσαΐε' 

αἱ ἴῃς μεδὰ οἵ ἴπε Ὀεά, ἃ 5ἷοἰκ πγηδῃ Ὀεΐηρ ἱενεγϑἢ δηὰ τ ϊγϑίυ, 50 ΜῊ ὦ, απὰ Κίπι- 

οὗ, αρμά ϑοῆπι. Ρ. 653. Βαϊ ἴμεγα δτὲ βενεγαὶ [ΔΆ ΠΥ τνογάς ἰοῦ νναϊεγδκίη, πὰ ννῈ 

οδῃ {πη οὗ πο τεᾶϑοῃ ΝΥ 50 σζάγε ἃ ἡγογὰά 5δῃου]ὰ Ὀ6 υϑεὰ ἰῃ [(Ϊ5 ολ96. 



ΧΙΧ. 18-20 181 

ταῖν τοηρ, πὰ 1 ργοόροβε ἴο σβδηρε ἴξ ἴο Γ"25, οὐ ΓυΣτον, (5.Β [65 ΟὨΪΥ 
καὶ ἀποστέλλει ἐπὶ τὸν Δανείδ, ὙΠΟ 4͵80 σου! τηθεῖ τς τααυϊγαεπιεπί, --- 
17. ἼΛ ΟΝ ΠΡ] οἡ {δε ἰάϊοπιαῖίς υ88 οἵ ποὺ ἴο σοῆνον ἃ [ἢτεαὶ, οἴ, τ.» ίοέες. 

ΤῊε οτρῖπαὶ σοπιϊπυδιίοη οὗ 1ἢ]8 δοσουηΐ βεεπὶβ ἴο ὃς 212, ψ μετα Πανὶ ὰ 
σοπι65 ἴο ΝΟ ἴο ρεὶ ῥτονίβίοῃβ ἔου ἔα μεσ ΗΙρῃῖ, 

18-2ώ4. αν α᾽ 5 τι γδου]0118 Ῥχοϊθοίϊ01.--- Πανὶ ἤδο5 το Βδπηδῃ, 
ΜΏογε ϑαηλι6] ργοϑί 68 Ὄνεσ ἃ οἤοῖὶσς οὗ ρτορῃείβ. 8401} βϑῃάς ἴῸγ 
δίῃ ταρϑαιβαϊγ, θὰῖ ἴῃ6 ϑρὶτιὶ οἵ σοα σοπιθβ ἀροη ἴῃ 6 πλεββθηροῖς 

80 [ῃῖ {Π6Ὺ σὴ ἀο ποίϊμιπρ Ῥαϊ ρτόρῆθβθυ. Αἱ ἰαϑὶ ὅδ] σοπγθϑ 

ΒΙΠΊΒ6 ΙΓ ἀπα [85 ἴῃς 58π)6 Ἔεχρευίθδηοε. Ηδξησα δτῖϑεβ ἴῃ 6 ργοόνεῖθ. 

ΤὨς βθοιίίοη 18 ἃ ἰδῖθ δαδρίαιίοη οὐ το δ, ἢ ἢ ἀχρδίης ἴ8 6 
οτσίη οὗ ἴπ6 ρσονθιρ ΟΥ̓ 840} 5 Ἔχρεγίθβησε δὲ ἴῃ6 ουϊδεὶ οἵ ἢΐ5 

οδθοσ. Τα ρῥγεβεηΐ ΠΟΙ δἀδρίϑ ἴΠ6 βἴοτγ ἴοὸ αν] ̓ 5 [Ἰ6, πρὰκ- 
ἰηρ 115 ροίηϊ 8. πηϊσδουϊουβ ργεβεγναίίοη ἔγοτ 584} 5 ρειβεουζίοῃ. 

Ιῃ 115 Θῃ]ρἢ 5815 οὗ [ῃ6 αϊνίπα σαγα, ἰξ σγεπλϊπ5. τι5 οὗ ἴῃ6 δοοοιηῖ 
18} γγῇεγα νὰ ΒΊρροβε {π6 οτίρίῃδὶ τηεδηϊηρ ἴο ἢανα θδεη (μδὶ 

Πανὶ τὐτηεα ἴτοπὶ ὅ540}᾽5 δἰϊετηρὶ ὄεεσωσε ΥὙαλτυεὴ τυας τοίΐζὰ ἀΐηι. 

Βεοδιιβ8 οἵ 118 γεβεπ ίδησε, γα τᾶν σοη͵δοίιγα ἰΠδὶ [15 ρᾶγαᾶ- 

διαΡ Μγ͵Ἃ8 ΟἹ ΡΊ ΠΔΙΪΥ ἴἢ6 56αι6] ἴο [ἢ6 βθοοηά αἰϊεηρὶ ἢ (ἢ 6 

5ρθᾶζ --- τοῦ Ὁ, 

18-24. ΤῊε οτἰτἰο8 ἀρτεα παῖ τ ἰ8 ρίεςο 5 Ϊαῖθ, θαϊ ατὸ δἱ ἃ 1058 ἃ5 ἴοὸ [[8 σοῦ- 

πεχίοῃβ. ὙΠα {ΠΕΟΥΥ δάἀναηςεά ἀρονε ρῖνεβ 118 ργορδῦϊε δηϊεσεάεπὶ, υἤογεββ 

ἰϊ5 Ἰαῖθυ σοπιϊ παιδί ΟΠ. πΊαΥ͂ ΡἰΔυβ᾽ ὈΙῪ θὲ αϑϑυτηεὰ ἴο θὲ Πάν 48 ΠΙρἢΐ ἴο ΑΟ ἢ 88, 

21:18. ὍΤῊΣ ἀρρεάγαποε οἵ ϑϑπιιεὶ βῆονβ ἴῃ ρεηογαὶ βίγεδπι οἵ πτγαῖϊνε ἴὸ 
ΠΟ ἢ 186 ΒίΟΥΥ τασδὶ Ὀς τεοκοπαά, 

18. διέ Φαυϊά πεα «πα φεεαρεα  ταϑατηθθ τμὸ πατσαῖϊνα οὗ 
Πανὶ ά᾽ 5 (οσίιηθβ, αἴεσ ἴῃ6 ἀϊνετσβίοη τηδάθ Ὁγ Μίςμα]᾽ 5 Ξἰγαΐδρειι. 

- 41.ὦώ εανιό το ϑαγιμο αἱ Καιαλ} ϑαταιε] 5 μοῖηθ. Τῆς ἱἤεοΣΥ 
οὗ (6 δυΐμοσ ἰ5 ἴμαὲ ϑαπηαεὶ ψουἹὰ 6 40]6 ἴο ρτγοῖθοϊ Πανίά. 
ΑΠΟΓ δη ἱπίθγνίενν, ἴῃ Μη ἢ ἢς ἰο]ά ϑδηλιθὶ οἵ ἢΪ5. Ἔχρθυίθηοαβ 
ΜΙ 541], ἀς ἀραὶ δανιεῖ τὐόρ! πα υεί ἱπ. . «1 τῇς ρίδος ἰη- 
ἰοη θα σδῃὴ πὸ Ἰοηρεῦ θῈ πιδάβ ουἱ, Τηαῖ ἰξ ννὰ8 ϑοπΊῈ 5ρ60]8] 
Ῥυ!άϊηρ ἴῃ Ἐδιηδἢ 5 ἴ[ῃ6 πιοϑὶ ργοραῦ]α σοη)εοίυΓα ---- ρεσθαρβ ἴῃ 8 
οἱοἰβῖθσ (σοοηοθ αι π1)} οὗ ἴῃ6 ῥγορῃεῖθβ. ϑυςῇ ἃ ἀνε] πρ οὐ 5εῖ6- 

γπηθηΐ οχίδιεά αἵ ΟἸ]ραὶ ἴῃ τῃ6 τἰπι6 οἵ ἘΠΙ5μα, 2 Κ. 617. [Ιῃ τ 5. 
τοῦ 1 ἰδ παρ] ]εα τῃαΐ [6 ῥσορῃεῖβ ἄννεῖς ἴῃ τῃ 6 νἱοίη!γ οὗἨ ΤΠ 
βδῃοΐυδτγ, δηα [Π6 βαποίυαγυ ου]ὰ ὃ6 ἴῃ 6 ρτόροτῖ ρἷδοα ἴο 56 εκ ἴῃ 8 

Βιροτηδίαγαὶ ρτοϊθοϊίοῃ ἡ ῃἱοἢ ἰ5 μετα ἀββου θεά. --- 19, 20. 540] ἰδ 
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ἰηξογτπιθά οὗ ἴδε (ιρίνε᾽ 5 ρίδοθ οἵ 5ο]οιγη δηα 56 η 45. πΊθββθηροῖβ 

ἴο ἴακα Ὠἰπι: 4κπα {ἦεν ταῖν 16 ἐονβα"}» 97 φγοῤλείς γοῤλεεγίπ 

«οὐδά δα»εμεῖ σἰαπαΐηρ οὐδεν 214 ν1} τῇς. ταὶ! ρίουβ Ἔχεσοῖβοβ Πόσα ἀε- 

ΒΟ θ6 ἃ ἃτὲ ον θη} οὗ ἴδ δηιῃυδβιαβίίς σμδγδοῖοσ οὗ ἰβοβα ἴῃ 

τοῦ Ὁ, Απά τὴς «ῥίγ οΥΓ Οοα καπιό μῥοη ἠδ γισδσόηρεοῦς οὗ δαμί, 
απά {λὲν αἴο φγοῤἠφσείφα  τῃ6 σοηίδρίοη αῇεοϊοα τπδῖη, 580. τῃδϊ 
1ΠῸῪ νεγα ὉΠΔ0]6 ἴο σᾶττΥ οὐΐ [Π6 ΚΙΏρ᾽5 σοπιηπηδηά. ---- 21. ΤῊΪ5 
νγ5 τερεαϊθα ψ ἢ ἃ βεοοηά δηᾶ νι ἃ (Ὠἰγὰ σομηρδην οἵ 5816 }} 1165. 
--22. Αἱ ᾿αϑί, δας σηρῦ τᾶς αγομδε αηπα ἄφ αίδο τυερι 10 

Κανιαλ} ἴῃς ορβηΐηρ οἵ ἴῃ6 νϑῖβθ ἰ5. ΒΌρρ) 1 ἔτοῦη ΦΆ. ---- πὶ λῆς 
2γοργέις, ἀξ εαγιε ἴο τε εἰφίογη ὁ τ1λε “ἀγερλίηιοον τολίελ ἐς οπ 

“ἀε λείρλΐ, απά σοζεά. ἤγλεγε αγεὲ ϑανιμοῖ απα Ζαυϊά 7) ἴῃς ἰεχὶ ἰ5 
τοβίογεα δοοογάϊηρ ἴο (. --- 23. Οηἡ Ὀεΐπρ το]ά, ἀξ τυομέ ζάεηεε, 
αμα {ὴηε ιν» 97 Οοα εάν μῤοη ἀΐη σέο απά ἀξ »ιαγελεά αἰρηδ' 
2γοῤλεεγίηρ μηδὲ ἠδ ἐαηιδ 9... . ἴῃ ρίας πιεπιϊοηθα 15 [86 
βᾶτηβ δἰγεδάυ ῃδπιεά ἴῃ ν.8, --- 94, ΤῊ πηδηϊεϑίδιίοης ἴῃ 84], ἃ5 
ἴῃ ἴΠ6 οἴδετῖβ, ᾶγα οἔ δὴ δχίγαναρδαηϊ σῃαιδοῖθγ: 272 σἱγιῤῥεί οὔ λὲς 

εἰρέλες απαά ῥγοῤΛεείεα ὀφσίογε δανιμοὶ απά αν παζεά αὐ ἐλαΐ ἦαν 

σμά αὐ ἡέα! πίρά. ΤῊ ταβθι Ὁ] Διοα ἴο τῆς δοβίδϑυ οἵ τῆς ἀοτγ- 

ΥἱΒΠ 65 15 5:ΠἸκίηρ. Τῇ 2γουεγό ἴο ΜὨϊοἢ τ}5 ρίναϑβ τῖϑε ἢδ85 δἰγεδάγ 

Ῥεθῆ τηϑηϊὶοηθά. Ὅὴδ βυγρτγίβα ψῃϊ ἢ ἰδ ἜΧΡΓΕ5565 5 (Δτ τΐογα ἴῃ 

ῬΙδοα ἰῃ ἴῃ δα ο πατγαῖϊνα (ἤδη Πθτα, ἤεγε 5811}}5 ροβϑβϑεβϑίοῃ 
885 Ὀδοομη ἃ ἢχεα (δεῖ. 

18. Ὁ} ΠΣ 1] 88 ἰΐ 5ἰδπ8 πηδὺ "ὲ [με οτρὶ πὶ σοπο] υβίοῃ οἵ ἴῃς ῥτε- 

οοάϊπρ παγγαῖϊνα (Βα.). τ-- 5) ΑἸ τ ΤῊ ΟγΖ] ἴδε ννογὰ 15 επεῖγεϊ υ ἀπκπόνῃ, 

ὦ αἠὰβ πεῖὲ ἐφ λδιανιαλ, 15 Ἰἢ ἀοεβ ἴῃ νυν. 3 Γ͵, Βυΐ (ῃς δἀάϊιοπ (ποτα ἰ5 

περεββδῖυ; δέτε ἴξ ἰβ ποῖ, ἀῃά (ῃς τεδαϊηρ οἵ 65 5 ἴπε γεβυὶξ οὐἨ σοπίογτηϊιγ. 
Τῆς ΚεΙΒΙ ΙΒ Ῥγεβαπιδ]Υ ἴο 6 ροϊπίεὰ Γ}})}, θὰξ ὯῸ 800} ννογὰ οσουζβ εἶβε- 

Ψἤετο. Α ψοτγὰ "12 ἔγοτῃ ἃ τοοῖ πιδδῃΐηρ 20 αἰτυείί οὐ 1ο «ἱ} φιωῖοί ἰβ Τουπὰ, ἀπά 

ἴῃ 20] (μ18 ψνογὰ 8 συγ Γ}}) (ΟΥ̓ Βαοῦ οὨ]γ}), ψὨΙΟἢ ψου]ὰ Ὀς [πε Ρυταὶ οὗ 
δ). (δ 5εὲπὶβ ἴο ἤᾶνε τεδὰ Γ})3 (ἐν ᾿Αυάθβ!», οςοττες(εἀ ἱπῖο ἐν Νανυιώθ ἴῃ 4). 

Α5 ρΡοϊηϊεά ουἢξ ὈΥ Ὦγ. ΠῈΣ “ ἀσποῖεβ ἰπ ραγίϊουϊατ ἃ ραβίογαὶ δροάς," 2 5. γδ, 
Τῆι ϑαπιθεὶ ἀπὰ Πανὶ ἃ 5Βπουϊὰ πᾶνε (ακεη γεέαρε ἰπ [πε βῃεερίο! ἀβ 15 ἰτηροβ- 
5:0 ]6 ἴο βῃρροβε. ἴῃ 2 5. 1535 Πανὶ 8γ8 ἴο Ζϑδάοϊ : “1 1 βηὰ ἔδνουτ ἴῃ {με 
εγε5 οὗ γδῆννεῖ, ἢς νν}}} Ὀτῖπρ πα δος ἀπά 5πον πὶς ἀὲς ἐἰυε Ἵν," πιθοτε ἴῃς 

ψγοτὰ 7) 56 6Π15 ἴο ἀεϑβίρπιαϊς ἴῃς ζεη ᾿π ν Β] ἢ Υ̓ἤνν ἢ ἀνεὶς. Α5 [ΒῈ ῥσορβεῖβ 
ἴῃ 1οῦ σοτης ἄονη ἔγοπι ἴῃς βάγια (Ὑ ]Ο ἢ ν85 [6 βαποίυδγυ) ἴὲ ἀοα8 ποῖ 566 πὶ 

τεπιοῖς ἴο βύρροβε ἴῃς οτἱρίπαὶ μετε νν88 ΓῚΔ᾽ ΤῸ ΟΥ̓ΣΥΝ Δ ἩΠΙσὮ μα5 θεθῃ 
ῬύτΓΡρΟΒΕΟΙΥ οὈβουγεά ἴο οοποδαὶ ἴῃς ἔδος παῖ ἴτε γ88 ἃ βδποίυδυυ δἱ Ἐδπιδῇ 

(α ἔδοι νης ἴῃς ἰαΐετ τἰπιε σου]ὰ ποῖ τἱρῪ εβιϊπιδῖε). ΤῊς ῥτεοδτγίουβ 

» 
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παίυτε οὗ ἴῃς ἀεβηίϊι᾽οπϑ ρίνεη ἴπ ([Π]8 ραββαρε ἰβ ψγε]] ἐχροβεὰ Ὀγ ᾿τῖνετ ἴῃ ἢ 15 
Λιοίες. ἘὸοΥ σοπιρΙδίοπεββ 1 πῆδὺ δάἀὰ ἴπαΐ Τοβερῆυβ ρῖνεβ ἃ ργορεσ πᾶῖηθ 

Γαλβουάθ(Απ|.Υ]. 221 -- ΝΊ., ΧΙ. 5); [ἢ ἐδυὶγ 7 εννβἢ ἰγαα ποτ ἰβ γεργεβεηιθὰ 
ΒΥ͂ ΝΣΟΟῚΝ ΠΣ οὗἩ ΖΦ; δηὰ τμαὶ 35. μα5 Γ)ν". --- 30. Ν 1] οαπποῖ θὲ τίρῃις δηὰ 

τουδὶ θῈ ομδηρεὰ ἴο ἸΝ Ὃν ψἱτἢ (δ. --- Πρτ 7 ἰβ δὰ ἀηκπονη ψογὰ, (5 Ὁ. ββετὶ 
ἴο πᾶνε τεδὰ "ΠΡ οσ πϑπρ (οἴ. Ηοβπιαπη, ΖΑ͂ 7 ΜΚ. 111. 89). ---- Ὁ) Ν3)] ἰ5 Ἰδοκίπρ 
ἴῃ (ΘΒ Ὀυΐ 15 ΠαΟαβθδΙΥ ἴο ἴπε 56Π56. --- 21) ἼὮ»}] (δε ἵννο Ψψογὰβ τορείμεῦ ἅγὰ 
ἱπιροβϑβίθ]ς, ἀπὰ τηυβὲ ΡῈ Ἔχρίδἰῃεά 85 ἴπ6 εἴτοῦ οἵ ἃ βογίε ψγῇο ντοῖβ "Ὃ» ἔγοτηῃ 

τρειηοῦυ, πὰ αἰϊογιναγαάϑ ἰπβογίε [ἢ σοττεοὶ ψογά 5χ), Κι... (οἱ]Ἱονγεὰ Ὀγ Βα., 

ῬΓΟΡΟΒΕ8 ΠΩ οὐ ἴῃε αβἷβ οἵ ηὉ ΖΓ. Βαϊ ἰξ πιυβὶ θὲ γεπιεηεγεά τῃαὶ ζ 
τὨγουρδουΐ πᾶ5 (με ἰάδα {Παὶ ϑαπιιεὶ τνὰβ ἃ τα ἱ πῖοαὶ ἰεδοῆογ, ἀπά ἰἰ5 ἰηΐετ- 

ΡῬτεϊδιίοῃ πιυβὲ ΒῈ ἴδκθὴ υἱἢ ΔΙ] οννάποα; Ἰποσθοναῦ ΠΥ) Οσουγβ ΟἿΪΥ ἴῃ ΕΖγα, 

Ογοπίοϊεβ, δῃὰ ἴδε βιιρεγβου ριίοηβ ἴο [6 Ῥβδὶπιβ (αηὰ Ηδ85}. 3). -- 33. 5» 
ΜΊΠΤῸ2] καὶ ἐθυμώθη ὀργῇ Σαούλ, καὶ ἐπορεύθη καὶ αὐτός 65 (ἢ 5! σι νατῖα- 

του). ὙὍΤῇὲε τουςἢ 5εθπὴ8 παΐυγαὶ, απὰ {πε 1055 οἵ ἃ βίπρ]ε οἴδυβε 15. ποῖ αἰβῆσυϊι 
ἴο δοοουπί ἔογ. ---- Υ Ἴ2 Ψ] 8 υπρτατηπιδίῖοαὶ. Πεβίογε 1 2 ὙΠ 

651, ἀπὰ ἴοσ )Ὁ92 τεδὰ "0Φ2 (ἐν τῷ Σεφεί (58, ἐν Σεφί (5). ΤΏε ᾽ὉΦ οἵ ὀαγέ- 

ἡοῤῥεά ἀὲλ 5 ἴῃ ῥγοροῖ ῥἶδοε ἔοσ ἃ {πγεϑίηρ- ἤοοτ. ΚΙ]. οοπ͵εοΐαγαβ (ἢ 

5 1σῃϊ στουηά) δε ἐἀγεελίηρυ οον ονε τυλίολ δανεμεὶ τας ἀεεμσίοπιφαῖ 20 οἱ ἐμ 

“μαρηεορ, ---- ΤῊ ϑεοοπαὰ ἼΟΝ τηεδηϑ σης ταΐαῖ, ἃ5 [γε π ΕὨ ΠΥ. τ "2 5 μετα 

βυρετῆπουβ ἀπὰ ργοῦδΌΥ ἴο 6 οτηϊπεά, ἢ} Βα. ϑ'δὰὶ 5 αἰγεδαγν ἴῃ τΠ6 
ἱπητηεαϊαῖα νἱ οἰ γ οὗ Εδηηδ ἢ θη ἢ6 τηακ65 ἴμε ἱπααίτυ. ---- 38, ὉΦ] εττοσ ἔοσ 

ὉΦῸ (ἐκεῖθεν 65Ὰ8 Ἰδοκίηρ ἴῃ 1). τ᾿ ΝὩ)Ὶ 55] 1 πᾶνε πὸ μεϑβίϊαϊΐοῃ ἴῃ γεβίου- 
ἴὴρ [86 τερυϊασ ΝὩΔΣΥ ἼΠ ὙΠΟ Β γε 5ῃου]α ἐχρεοὶ ἤετε. --- 948, ΝΥ] ἰ5 
οτηϊτεὰ ἰπ ΒοΙἢ ἰπβίδποεβ ὈῪ (581, ἰπ ἰῃς βεοοῃά ἰπβίδηςε οὐΪ  ὈῪ 5. Οπε οἵ 
τῆς ἴννο οδῃ ΨΕ}} Ὀ6 βραγεά, δηὰ, ἱ εἰἴμεγ, [με Ἰαϊίεσ. Τῆς οἱάεγ οοτητηεηίδίουβ 

(Γμεοὰ.) βᾶν ἴῃ (μὲ βιπρρίηρ οβ΄ οἵ [με οἰοίμεβ ἃ 5ίρτι οἵ ἴῃς 1085 οὗ ἴῃ8 
Κιηράοται. 

ΧΧ. 1. ΧΧΙ. 1. θανῖ 5 δίριηῇ- Πάν σοπιρίδίη5 ἴο 7οπᾶ- 
τῆδη οὗ 540} 5 ρυγροβα ἴο Κι] ἢϊπι. Ποηδίμδη τοαββυγθϑ ἢΐπῃ, Ὀαϊ 

οἤξειϑβ ἴο ἰεϑΐ 15 δι μ6τ᾽5 βίδίε οἵ πηϊη ἴῃ δὴν νὰν Πανὶ ἃ ΠΊΔῪ 5ιρ- 
βεβῖ. ανὶ ἃ ργοροβθβ ἴο δρβεηϊ Ὠἰπηβ6] ἔτοση [6 σουτί ἀηάογ [Π6 

ΡΙεα οἵ ἃ ἔΆπηϊν βδοσίῆοθ. 1 84] σοπάοηεβ ἴῃς Ὀτγεδοὴ οἵ εἰϊ- 

ααεῖία, [Π6Υ ν}]}] Κπονν ἰῃδὶ 411] 15 ννε]]. Ποῖ, Παν!ά᾽ 5 ἰογεοάϊηρβ 

Ψ1 θὲ υϑεῆε. Τῆς τεβϑυϊὶ 15 85 Πανὶ ἃ δηιοἰραῖε. οπαίμδη 

ςοτηταιηϊοαῖθβ [ἢ 6 ταβαϊὶ οἵ ἢΐ5 ἴεϑῖ Ὁγ ἃ βίρῃῃ ἀρτεεά ὑροη, νίτπουΐ 

Ῥευβοηδὶ σοτηπιιηϊοαϊΐοη τι Πανὶ. ΒΥ στᾶσα οὗ ἴῃς τγϑάδοϊου 

Βοννενοσ {ΠΕΥ ἢᾶνε ἃ ἤπηδὶ] ἰηϊοτγνίεν, νν. Ὁ Κ. 
[τ ἰ5 ενϊάδηὶ ἰμδὶ τη6 ρίεσε ἀοθβ ποῖ ἄστεα ἢ νἢαΐ ἱπλπγθαϊ- 

δἴεϊν ὑγεσεάεβ. ὙΤῃθ6 Ποϑο ΠΥ οὗ 840] 5. 885 γεῖ Κπονῇ ΟὨΪΥ ἴο 

Πανά. Ἐνεηῃ Τοπαίδδη ἰ5 ἱρπογαηΐ οὗ ἰῖ. ΤὨϊβ ροϊηΐβ ἴο ἃ {ἰπ|6 



184 : ΒΑΜΌΕΙ, 

ΡῬείογε Πανὶ ά᾽ 5 Ἰούγηου ἴο Ἀδυηδῖ, Ῥείοσε {πε διἰεπιρὶ ἐτιβίγαϊθα Ὁγ 

Μίοδαὶ, θείοσε Ἔνεὴ [οηδιίδη᾽ 5 [ΟΥΤΊΕῚ ἰηϊοτοθϑϑίοη ἢ ἢ15 ἰδίου. 

Ηδά τῃ δυΐμον Κηονῃ οὗ δὴ δῇ] εῦ δἰἰειρί δὲ τοοοποϊ]]δίίοη, ἢ6 

νόου μάνα πιδά6 δἱ ἰεαϑί ἃ ραϑϑίῃρ δἰ υϑίοη ἴο ἰξ ἤθε. Τὴ αἰΒῖ- 

οὐἱγ ἰμῖο ψῖοἢ ν6 ἀγα Ὀτουρῆς ὈῪ δἰτοπιριηρ ἴο οἰ 4551} [ῃ6 ραγὰ- 
δταρὴ ψἱἢ οἰἴμδτ οὗ [Π6 ἴννο πηδΐῃ βουγοβϑ οἵ Οὐσγ παιγδῖνε τηυβὲ Ὀ6 
οὈνίουβΒ. Υεῖ ἰξ σδῃ ἤάγαὶν πᾶνε Ὀδεη ἃ βίγαυ ἰδδῆδι ψῃοἢ βοπια 

βουῖρα ἰηβεγιθα δῇθγ ἴῃς ἀουὈ ]6 βίουυ νγὰ5 δΙγεδάγ σομρὶεῖθά. 1ὶ 
[45 ἃ Βεατιίηρ αἱ ἰεαδῖ ἃροὴ ἴῃς [Π{π οἵ 1)αν! 4, ἴογ ᾿ξ ργεραᾶγθβ 188 
ὙΑΥ ἴογ ἢΐβ5 ἰγεαϊμηθηϊ οἵ ΤοηδίΠδη᾽ 5 ϑοὴ ΜεηῦΡααὶ. [Ι͂ἢ τῃε ῥγθϑ- 
εηΐ 5ἰδῖε οἵ ουγ Κηον]εᾶρε [ἢ]5 15 ἃ5 πη Οἢ ἃ5 ννῈ Ἵδῇ 58Υ. 

ΧΧ. 1-ΧΧῚ. 1. Οἱ [με οτἰεῖοα! ψιεβέϊοηβ σοηβαϊὶ [ΒῈ δὰ] δυϊμοτιεε5. ἀπὰ 

δὲ 15 βαϊὰ αὔονς ἱπ [π6 1ηϊγοάιοίίοη, ὃ 5. ΑΒ ἴο {Π6 ἱπίερτν οἵ ἴπε μίεσς 
ἐϊβε!ί, νγα τηδ  ποῖς {παὶ νν.40.42 σοπίγασίοι τῆς ρ]δίπ ἱπιρ! !οαιίοη οὗ ψνιβαὶ ρτγθ- 

σεβάεβ ---ἰῃμαὶ ἰξ ννὰθ ἀδηρθγουβ ἕο [αν δηά Τοπαίμδη ἴο σοπιμημπηϊοαῖα 

ἀϊτγεςιγ. ὙΏεβε νεῦβεβ ἅγα Ῥγο Δ Ὀ]Υ ἃ ἰαῖεσ ἰπβευτίου. Ὅῆδ τοβὶ οἵ Π6 Ἵμαρίετ 
ΒΘΘΙῺΒ β80πηει] πη65 νοῦ} ἀπ πιὰ πᾶνε Ὀεεῃ ἱπίεγροϊαϊεά, Βιυάάε᾽5 6χ- 

οἰβίοῃ οἵ νυ." 5 το δοιίοηδὶ ποννενοῦ ἢᾶ5 ποῖ σοχηπιδη δὶ ΔὴΥ ἰᾶγρε τ6858- 

ατα οὗ δβϑβϑεπί, Βοηὶκ ρῖνεβ ἃ ἀείδι!εὰ δηδ) γϑ8, ὑγμ]ο ἢ αἶδο ἴδο κβ ργο Ὁ} ΠΥ, 
ψεῖβεβ 1117 τῃδγ Ὀὲ ἔτοπι ἃ ἀϊβετγεπὶ βουγος ἔγοπι ἴΠ6 τεϑὲ οἵ ἴῃ6 ομαρίετ. 

1-10. Τῆς ἤτβι οἷδιιβε ἰ5 [ῃ6 τεάἀδοιίομαὶ βϑαῖασαε. Ασοοτάϊηρς 
ἴο (ῃ6 ταϑβὶ οἵ ἴῃς νεῖβαὲ αν ἃ σαπλα δηά σοτηρ αἰ πο το ομδίῃδῃ 
οὗ ἴῃ6 σοπάιποϊ οἵ 54}. Τῆς οἹάδσ σοπητηεηϊαίοτθ, ΠΟ δοσεριεά 

186. ἢἰδίογίον οὗἩ τ1ῃ6 δοσουηϊ 85 ἰΐ βίαπαάς, 'νέγε πηυοἢ ΡιΖΖ] α ἴο 

δοσουηῖ ἔοτ αν 4᾽5 Ὀθμανίουσ, ΝῊ βῃουϊὰ ἢδ ὄχροβα ἢἰπηβοὶ ἴὸ 

γί Πογ ἀδηρεσ δἴασ Πανίηρ 5 οἢ ἀπ βία καθ! ενίάεηοα οἵ 841:}}5 
ΒΟΒΈΠΠΥ Ἃ5. 1τἴὴ6 ῥγεσθάϊηρ σμαρίεγ διγηϊβηθοῦ Απά μον οουϊά 

]οηαΐμαηῃ 6 50 ἱρπογαηΐ οὐ 8411} 5 [δ ῃρεὺ δϊεσ 80 ρυ ]ῖς δὴ Ἂχῃϊ- 

δίείοπ Ὁ Αἰτιδηιρίβ δἱ σοῃοϊ!αϊίοη (ϑοἢπ)., ἃ].} ἅσε σοπιρο!]ε τὸ 

Θχρ δίῃ ἀνναὺ ἴῃ6 ΟὈνίοι5 ἴοτοα οὔ ἰδηριιαρθ. αν  4᾽ 5 σοτηρίἰηΐ 
5ῃονν5 ἴῃδι 56] ἰ5 ποῖ σοηςσεϊνεα οἵ ἃ5 Πανίηρ βῆοννῃ ορεη ΠΟ51}}- 

ἵν: ψλαΐ λαὺε 7 ἀρμ672 Ἰλαΐ ἴς μῖν ρ, αηαἹ τοὐαί μὲν οἶδ 

ὀφίογε τῴν Μαύλεν, ἐἀαι ἀξ ἐς σεοβίηρ τιν} Δ76 3 ---- ῷ. Ἰοπαίμδη τὸ- 

Δβϑιῖγοβ αν (ου {τἰ65 ἴο γϑᾶϑβϑιιγε ἢΪμ1): 2 δέ 3 ζῆλον «λα 

μοί εἶσ. 27» χαὐδον ἄρες ποῦ φύεν ἃ σηιαί της τοῦ λοιιί ἐοιδίηρ νιῸ 

ἄρτου, απα τοῖν «ἠοι δ μὲν γα τλορ ἀϊάς δ σονι τς) Λοΐ “ὁ 

7Τοπαῖῃδη᾽ 5 οοτηρ]εῖα ἱρηοζάησα οἵ 8411} 5 βίαϊβ οἵ τπηϊπα οουϊά ποῖ 
θὲ τῇοσὲ βἰγοηρὶν Ἔχργαββεα. ---- 8, αν ά᾽ 5 ΣΕΡῚῪ βιιρροϑῖβ ἴῃς τθᾶ- 



ΧΧ, 1τ- 185 

800 οὗ Τοπαίμδη᾽ 5 ἰρῆοσᾶηςε: Ζᾷν ζα λέν τυοῖ ἔποτυς δα 7. ἄγι ἐπ 
“2 ανοιν τοῦτὰ “ε61 τῃ6 βἰδηαάϊηρ ρῆγαβε, εἰβεγῆεγε τγαηβϑίαϊθα ἄσύέ 

"ρωμα ργαξς ἐπὶ ἐφμιίἔη ἐγέδ. 88.185 ἱπουρῃϊ 15: Ζεῖ ποΐ γοπαλαπ 

ἄποτον {λιῖς, ἐδεί ἀξ δφ ῥαϊπει 1 ῬΟΒΘΙΌΪΥ ἴῃ6 οτρίηδὶ γθάβοη νγὰ5 ἐκεΖ 
ἦς νιαξε ἐΐ ἔποισμ οὐ βοπιειῃϊηρ δαυϊναίθηῖ. δΔιενεγηιείεςς, ὅν δὲς 

ἐε φ΄ γαλενεά «νά ὧν τᾶν Δ741] 80 τε Βεάδνυ βίνογε “ ἢΪ8 ἴδ]6 νγᾶβ 

τ Ὁγ ἴδε ᾿ἰ6 οἵ 014} δηὰ Ὁγ ἢ15 5οη᾽ 5 {1{6.᾽" " --- ΖΆεγε ἐς, ας “ἢ 

τὐέγέ, α 51 ὀεμσέεη γῖς απα ἀκαχλ] οἰἴῃοὺ δηοίμοσ βίθρ ἰοσγινατὰ 
ψΟυ ἃ ρ᾽υηρσε ἢϊπὶ ἰηῖο ἀαδίγιοιϊίοη, οὐ εἶδα ἀἄθαῖὶῃ νγᾶβ 50 οἱοβε 

ΡΟ ὨΪ5 ἴγδοῖκ [ῃδϊ ἰὴ Δποίθοσ δίερ ἴἃ νου] ονεγίαϊαε [15 νἱςἰηλ. 

--4, 56. Τὸ ΤΠοπαίμδη᾽β αυεβίίοη: ἔλαΐ ἀρεῖ άοι ἀδεῖγε ἠλαΐ 7 
ὧρ ,ο» “ὴηεε αν τα ρ 185. ἢ Π5 Ρτοροβαὶ: 70- ιογγοῖν ἐς “λέ 

Με ἤἤοοη. δὲ 7 σὐαΐ ποΐ εἱΐ τοιὰ τὴς ζίηρ ἰο εαΐ ὀγεαα τλὰ 

ῬΙαἴη ἱπιρ]]οατίοη 15 ἴπαὶ Παν! ἃ γα εχρεοϊθα δἱ ἴῃ6 Κίῃρ᾽5 1406. 

Ηἰβ αὔϑβεποα ψουἹὰ 6 ποῖεά ---- ανϊάθησθ εηουρὴ ἴμδὶ ἴπθτα δὰ 

Ὀδθη ἢ0 ορβὴ Ὀτζεᾶοῃ. Τῇε δίεῖυ “οοη νὰ58 ἃ (εβναὶ ἔτοτῃ τε 

ει οϑδὶ {π|εὲ8. ΤῸ τἢ6 ργδβθηῖ ἀδὺ [ῃ6 Ατὰὺ οἵ ἴπε ἀεβεσγί ργεεῖβ 

1Π6 ΠΕ τηοοη ἢ ἀσνουΐϊ εὐδου]αῖίοηβ, αηὰ ἴἢ6 ψψοπγθῃ “ οἤδηϊ 

τ εἰσ ρεγρεῖυδὶ τείγαϊη οὗ ἃ βἰπρὶε νεῖβε, δηὰ ἄφησα ἴοσ δῃ ΠΟῸΓ ΟΣ 

ἵνο Τ᾽ ναιεα πᾶνε Θνεῦυ σϑάβοη ἴο βδιιρροβα παῖ ἴῃ6 οὐὔβοίναποα 

ἔοεβ Ὀδοὶς ἴο ἃ {ἰπ|δ ἤδη [86 τηοοῃ νγὰβ δῇ οὐ]θοῖ οὐ Μουβῃὶρ. 
ΤῊΣ τεάβοη ἢν Ὀανιὰ νου] ηοΐ 6 δἱ ἴῃς ἴά0]ς : 8 δέοι τλαΐ 
ἐξέ πιὸ ρὸ σμα 7 τοῖΐ ἀϊῖς μιγϑοί τη ἐηε ποία πῆ] ἐυεπηρ} ἴμλε ρο- 

116 η685 οὗ Παν!ὰ 15 τηδηϊεϑιεὰ ἴῃ αϑκίηρ [οπαίῃδῃ᾽ 5 ρδγ 55] 0η. ---- 

6. 77. δἂν Μειϑιον ηε"ῖδς τίς, ἐάεη ἡἔιοις “Πα ταν: Φαυϊά αεκζεί ἐξατνέ 

47 »"6] ἰὰ 15 ἀουθια] ψμθῖμεσ Τοηαῖῃδη ναγα δτηροννεσθα ἴο δοῖ ἴῃ 

τῆς Κὶπρ᾽β βιεαά, Βυΐϊ Πανὶ ἀεδίρηθαϊυ οἤοοβοβ ἴο ἕδρῃ δυο ἢ ἃ 
Ῥτγεδοὴ οὗὨ εἰϊαιεῖϊε 45 ἴῃ Κίηρ ψου]ὰ δα] Υ σοπάοης ἰ ἢ6 νεῖ ἴῃ 
ἃ βοοά τηοοά. ΤὨε Ρεγηβϑίοη ᾿νὰ5 5 Κεα (οβίβηβι Ὁ] γ), Ὁ γῆ! 10 

βείδίελονι ἀΐς εἰν, ον τάεγε ἴς α γεαγίν ταεγίβες Ζὴηεγε 720» αὐ 46 

εἰαπ] ἴκὲ ΕΠΚαπ ἢ 5, 23. --- 7. 1Γ 8540] 5Βῃου]ὰ σοημάοηδ ἢ 6 5]1681 : 
ἡάεπ ἐΐ ἐς τοί τού τὰν σεγυαη ἃ5. ἴο ἢἰ8 βίδπαϊηρ ψι ἢ ἴῃς Κίηρ. 

Οιἰδοσνίβε, ἔμποτν τισί εὐἱΐ ἴς ἰξίεγνιησί τῤοη ὄν ἀΐρι] τῃδῖ ἰ5, ὈὉῪ 
σαμέ, οἵ, 25}7--- 8. Ὀαν!ἃ ρἰεαάς ἴῃ6 ἀρτγεεηθηΐ δἰγεδαν τηδάβ 

Ὀεύννεεη Τομπαῖῃδη δηά Ὠϊπιβεὶί, Ζάοω «λα  ἡσαῤ ἀἰμαίν εὐὐλ ἐὰν 

Φ ουρΉν, 7γαυεῖς ἐπ Αγ αόῖα Δεεεγία, Τ. Ῥ. 53. 

ἘΡουρΒῖν, λον 1. ΡΡ. 366, 455. 



186 1: ΘΑΜΌΕΙ, 

σεγυαηπί ὀέεαπσε ἱμίο α δοπα ταλοϊονο ἦγ Υαλτοελ ἤίοι λαοί ὀγομρλ 

τὰν φεγυαη}] δὰ ἀρτθεῖηθηῖ ψ [ἢ ἀἰνίηε βαποίίοῃβ Ὀδῦνθθη [ῃ6 ἴνο 

ἰ5 ἀδβοτ θεά 185, ἀπ Δποίπεσ νγᾶβ πιδάβ ἰδίδθσ, 238, 27 “άεγε δὲ 

φρ ἴμ πῖς, οἷο ἤλοις σέαν Τρ ----- ἐο ἐὰν Ἄαδλεν τοῖν εἠομέ οί οι, ὀγίγις 

»6 7) ὙΠ βίγθηρτῃ οἵ σοηνϊοτίοι, βἤοννβ 11561{ 1ὶὴ ἴῃ 6 ἕοτγηιν οὗ ἴῃς 

ΡῬτοίσϑιί. ---- 9. Τοπδίῃδη ρίνθβ τεπενεα ἀβϑϑυγαησα οὗ ἢΐ5 ΜΠ] Πρ 655 

ἴο ξεῖνε ἢϊ5 πΠδηά : 2», δε 9} 7277 ἄποιο αὐ αὐ λα! εὐ ἴς “δίεγ- 

γιΐμεα ὧν μιν γα εν Ὁ εονθ μῤοη ἔλεε, σγείν 7 τοῖν ἐεὰ διε} βοὴ 

πλαδί Ὀς6 16 πγεδηΐηρ, δ πουρῃ ἴΠῈ ρτγεβθηΐ ἴαχῖ Ἔχργθββοβ ἰξ ἂνν]ο- 

γγαΓαΪγ 1 αἱ 4}1 (οἴ. τῆς ῃοῖε). ----10. αν 45Κ8: ἤζλο τοῖὰ “ἡ 

γι 17 τᾶν ,μαίλεν ἀπϑυεν ἥλεε ἀλαγεὴν 2] ἴτε αυδβιίίοη ἱπηρ 165 τῃϊ ἴα 

νου ποῖ Ὀ6 588 ἴογ [οπδίῃδη ἴο τηεεὶ [αν ἃ ρθυβοηδγ. ΤὮΘ 

ΔΏΘΨΕΙ 5 ρίνεη ἴῃ νδ΄ Ὁ Ώδι σοπηεβ δεΐψεαη ἰ5 ποῖ ἃ ραᾶτί οἵ [ῃ6 
οαυαϑὶ ἡδτγαῖνα. ᾿ 

1. ΠΡῚΣ . .. ΠΆ5.)] ἰ5 οδ] δα τΠ6 τεἀδοϊϊοπδὶ βυΐατε ἀρονε. [ἐ 15. ροββί οἷν 
Βοψενοῦ πε οτίρί δὶ Ὀερὶπηῖϊηρ οὗ {πε δοοουπὶ οὗ Πανὶ ἀ᾽58 Πϊρῃς ἴο Α΄ 5ἢ, 

Πετε τ πουἹὰ Αἴ ἀχοθ! ἐπι γ ᾿πϑίεδὰ οὐ 2111, --γγΣνν Ὁ ἼΘΝῪ Ν2}] 15 

τεπάεγεὰ ἴῃ (5 45 [πουρῇ ἰξ ὑγαγα ἼΘΝΟΥ ἸΓΥΔν δ Ν2Νν, Ψ ΒΙΟΝ 15 ἸορΊ ΑΙ Ὀοιίοτ. 

ῬοβϑὶΥ μόνενογ ἴῃς αἰνίδίοπ Βεΐνγεεπ {πε ἴνο ἀοσυπιεηῖβ 15 θείψεςῃ [ἢς ἵνο 
νετῦβ, 80 ἐμαὶ 1ῃ6 οτὶρίπαὶ οοππεχίοῃ ψγαβ ΤΠ 0 ἼΩΝ Ὁ ΟῚ Ὁ) ἜΝ, τ 

2. πον ΚΑ: ἀρ κο Ογέ. ΤῊΣ ἔογπιεγ ἰπίεπάβ ἴο μερὶπ ἐγ πὶγ ἔδῖμεν σα 

ἄρρε, Ὀυὶ [88 18 ποῖ 5υϊα]ς ἴο [Π6 ργοβεηΐ οοηΐεχί. ε πιυβὲ {μεγείοτε σβοοβε 
με Ογέ --- τῦν ἕαῖ μεσ τοὴδὲ νοΐ ἀο. -τοῦν ὈΥῺ Ἵ9Ὺ] ἰ5 ἸδςΚίηρ ἱπ 658 δῃὰ πΔΥ 
Βανε [(4]}16ὲπ ουλ ὈΥ 5βογῖραὶ πιϊδίακε οὗ ἴδε βεοοπὰ "21 ἔογ ἴῃς ἢγβι. Αβ {πε 

8ῃοσίεγ ἴεχὶ πιᾶῖκοβ ροοὰ 5εῆβ8ε βονενου,  Βᾶνε γεϊαϊ πα ἰξ, --ττν Π52}] οἵ, 12.15 
δὰ οἷδ, --- ΠΝῚ ΠΝ ἃ βίγοῃρ ἐχργεββίοῃ --- ὅδέγε ἐς ποίλένρ οὐ τἀξς. --- 8. ῬΏΦνν 
ὝΨ7] 858 ὟΝ ε. βαγ5, Πανὶ ᾿δ5 ποῖ βινοσῃ 85 γεῖ, ἀπά ἀοεβ ποῖ βινθᾶγ πον. (5 ἢὰ5 

ΟἿΪΥ 29, ψΒΙΟἢ 8. 4}} ψγὲ πεεὰ; ἫΨ [5 ἃ βογῖθαὶ Ἔχραπβίοῃ ρεῦῃᾶρβ ἀπρ σαῖς 
οἵ τ, ἀπά ἴῃς ἀαρ!!ςαἴΐοη οἵ 118 "ὶ ρᾶνε τῖβε ἴο ἴῃς γεδάϊηρ οἵ 32. Τῆε βεοοηὰ 
ΔΌΝἪ] πιεδηβ8 σα}ς ἐο ἀένιςοί, ἃ5. οἴ θη. ---- 2.09.0} πε δυΐμογ οἵ 1818 ραββαᾶρθ 

ψουὰ βεαπὶ ἴὸ πιᾶκα ϑ8ι1} σαγείυ ἰεβὲ Πανὶ ά 5βουϊὰ γεῖ ἱπίογπιαίίοη, γαῖ ποῦ 

188η 1εβὶ Ἰοπαίμδῃ βῃου!ά θὲ ρτίενε, δῃὰ ἵγᾶσεβ οἵ ἂπ οτὶρίπαὶ γεδάϊπρ ἢ 

τηἷβ ἔοτοθ τε ἰουπά ἴῃ 658, ψῃ οι Πᾶ5 μὴ οὐ βούληται, ΜὨϊο που] τεργεβεηὶ 

παρὸ (ὟΝ ε.). (61 Βα58, ψ τὰ τῆς βάπὶς ἰάεα, ὅπως μὴ ἀναγγείλῃ τῷ Δαυίδ. Ιι 

ἰ5 ἀἰθῆσυ!: ἴο βαρροβθε μόονενεῦ [πδὶ Ὁ)» νψὰ8 πε νεῦῦ ἤδγε Ὁη]658 ψν6 τοδὰ 10 
χρυ, ἐσέ {Δεν ἰαξε εοιερσεὶ Ἰορείλεγ, πὰ μὰ ἃτὲ οὐ] ρεὰ ἴο ἀεςοίάε ἔοτ 38, 88 

5] ἸΡΠΕΥ πιο Ῥγο δ ]Ε. --- Ὀ5ΥΝΥ] Βίτο ΠΡ δανετβαῖίνα ἴο [οπαῖ μα π᾿ 5 δββετιίοῃ 

τπαῖ μετα τγὰβ πὸ τεᾶβοῃ ίου Πανὶ ἀ᾽ 5 βυβρίοἱοῃ. ---- ὙΦῸΣ "0 γη)Π] οἵ, 1439 

δη ΒΗΒ. -ν. τ, ΤΏΘ 12 ἰβ 2) γεηδίαίίνεννε. τττο 5903] “ὰε “δε οὕ α εἰ (Ὀτ.); 

»Φὺ οσουτβ ἤδγα ΟἿΪΥ --- [ἢ νεγῦ π᾿ οπεὲ ραβϑᾶρε; (Ὁ 56εῖηβ ἴο ρδγαρῆγαββ. 
-- 4. πον τ} ἄοεβ ποῖ βεεπὶ ἴς νοτά ννε πεεὰ: τί ἐπιθυμεῖ 65 ρῬοϊηϊβ ἴο 

ΔΊΝΠ δ, ψ ΏΙΟΝ Ἔχδ οι Πί5 (Π6 Ρίαςα, [π {πὶ οα8εὲ τγὲ 8ῃου)]ά ροΐπὶ ΠΦΡΝ,, 
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ἡλαί 7 νιᾶγ (ἷο.--- δ. ΦῸΛ] 15 ἔτεχυθηῖν Ἰοϊπεὰ ἢ} ἴῃς ΘΑΡΌΑι ἢ ἃ5. ἃ ἀδῪ 
οὗ τεϊϊρίουβ οὐὔβεγνάποθ, 2 Κ. 423 15. 118 Απι. 85, [{ ννὰβ δαἀορίεὰ ὉΥ ἴδε 
1,ενὶτῖςαὶ Ἰερίϑαϊίοη, Ναπι. 1010 281-18, οἵ, ὈΠΙπιαμπ, Φχοάμε τρρα Ζευΐξ,, 

Ρ. 578 ἔν, Βεπζίηρει, “Πεὐν. Αγεά., ὃ 69, Μυβδ- Ατὐποῖς, 782. 1892, Ρρ. 73 ἔν 

1τύο ἢ. --- 5 ΝΤΦΥ 22Ν}} 5. ρεπουα!ν τεηάεγεά 7 «ἀοιέα εεγίαἑ κέν τ, Βαϊ 
1 Ῥανίά μδά πιβαπὶ πὶ οἡ ἰμαὶ ἀδὺ μὲς ννὰβ οοπβάβηγ εχρεοϊεὰ δὲ {πε 
Κίπρ᾽β ἴ4016, Βς νγουϊὰ πᾶνε βχργεββεὰ ἢϊπη86} Γ ἀπατηἱριιουϑὶΥ ἴο {μαὶ εῆξεοῖϊ. 

(6 ἱπβειῖβ ἃ περαῖϊνε δηὰ [8 τεδαϊηρ (2 ΦΝ ΝῸ 220 2) Ν)) μᾶ5. Ὀδθὴ ψεπεῖ- 

ΔἸγ δἀορίεἀ 5ἰποε Νε. ---- ὙΦ Φ 5] 18 ποῖ ἐχργοββϑοὰ ἴῃ (5815 δηὰ ἰ5, ἰπ [δςῖ, 
ϑυρετῆυουβΒ. ᾿ανίὰ ἀϊὰ ποὶ Κπονν ἰμδὶ ἢς πιυϑὶ γετηδίη ἴῃ Βἰάΐηρ ἀπῈ}]} [μῈ 

ταιτὰ ἀαγ. Ὅῆε ψοτγὰ τηυβὶ ἱπεγείοτε Ὅς αἰβιγββεά. ΤῊς ΟἿΪΥ πυεβιϊοη ἰ5 
Ὑβεῖμοῦ νὰ 5ῃουϊὰ ποί αἷ8ο ἴἤγονν ουϊ ἴῃ ννῇο]ς οἴδυβε, νυ] ς ἢ} πυρὶ εδϑιϊν θα 

ἰμβουῖεα ὈΥ ἃ βοτγίθβ, ἱῃ δηι οἰ ραιίίοη οὗ ννμαῖ δοίυδιν (ΟἸ]ονγεά. ---- θ. ἼΡ0} Βτβῖ, 

49 ἑμεῤεω ἴπ οτάετ ἴο 8εὲ ὑγμεῖθεῦ Δ᾿Υ ἰβ πιϊβϑὶηρ (138 1417), ἔπε {0 ἀΐδεσυεῦ 
1παὶ βοπῖε οἱς 15 πηϊβϑίηρ. --- 5 22] ἢ ἴῃ ργορον ΝΊΡΠΑΙ ἔοτοα --- σεξεα γ᾽ 

ἀϊνεδεί, Οε5.25. φ1 6. ---τ ὈΓ Γ2] ἕοτ ψῃίοῃ (δ τεδὰ ὈγῦσΓ}5 ψΨ (δάορίεα ὉΥ 

Μγε., Βυ.). --- 7. ὁ πῆτλ πηπ ΤΟ ΝῚ] καὶ ἐὰν σκληρῶς ἀποκριθῇ σοι (ὃ (ἘΠ 5] ρὴὶ 
νατῖαιυπ5). ΤῊΣ Ἰαῖίογ βεαπὶβ ου πε ψβοὶς πιογὲ ΠἰΚεὶγ ἴὸ πᾶν ὑεεῃ βυθϑίῖ- 

τυϊεὰ ον τἢς ἔοττηεῦ ἴμδῃ ἴῃς τενεγβα, ἰξ θείη πιοῦε ἴῃ σοπίογπ τυ ἢ νΠαὶ 

δοίυδ!ν τοοῖκ ρ]αςε, ν.10 (Ὑγε.). --- 8. 5;] 53μουὰ εν ἀθπεγ θὲ Ὁ} ψἢ ρον. 
(Νε., Πτ., Βυ.). τον νην Γ2] 56 6πὶ5 ἴο Ὁε υβε πονῇεγε εἶβε οὗ ἃ συνεπαηὶ 

Βδίννεθῃ τπθῃ, βι ἢ 5 ἰβ διὰθὰ ἴὸ Πετε, Βαϊ οἵ. ἔχ. 2219, ---- πη] 5. τεπ- 

ἀοτεά 48 ἃ περαῖϊνες (Βῖο ἢ} ἰξ 15 ἴΏ ἱπίεπιοη) ὉΥ ΘΟ. ---θ. Τῆς αἰ ΠουΪΥ 18 
ὙΠ τς 1Αβὲ οἴδυβε οὗ ἴῃς νεῖβθε : 0 ἼΩΝ πτν νῶν ΙΕ 15 ροββίθϊ]ε ἴο ππακε {Πα 

ὙγΠ0]6 νεῖβε (γοῖη ὉΝ) δῃ οδίἢ ψ ἢ} 16 ἱπιργεσαίίοπ βυρρτεββεὰ --- 8ὸ γε. 
Βαϊ ἱπ (158 ραβϑαρβ, ψνῆεγε ἴῃς ἔδεϊ ηρ 18 50 βίγοῃρ, ἴἃ ννου]ὰ θὲ υππαίωγαϊ ἴὸ 

ἰεᾶνε ουἱ 80 ἱπιροτίαπί ἃ ρατί οἵ ἴπε δββενεγαϊΐοθ. [1 18 4͵8ο ροββὶ]8 ἴο πιᾶκε 

1ῃς Ἰαϑὲ οἴδυβε δῃ ἰπιετγοραϊίίοη:: 77Χ.7 ἔμσιν. .. «ἀαίΐ 7 ποί {εἰ “ἀεε 2 (Ὀτ.) 

Τῆς ἀϊθβῆσυ!ν νου] θὲ τεοϊενοα Π νγα παὰ ἰπβίεδά οἵ ν'ῦ δὴ διρῃδιῖο ρδτίῖο]α 

1|ΚαῸ 1»ν. ϑυοἢ ἃ ρατγίίοϊε εχἰβὶβ 'ἰπ [86 ἴοστῃ οἵ ὃ ἱπ Ατδθῖς δηὰ ἰξ ἰβ ροβϑβίῃ! 8 
ται ᾿ὶ εχίβιεὰ αἷϑο ἰῃ εργεν. Τῆεγε ἅτε βοπὶε ἴγϑοαβ οἵ ἰΐ δϑιἀς ἔγοτῃ {πε 

Ῥτεβεπί ραββᾶρε, ἃ5 ἔχ. 822, νυ ίο ἢ ἰ5. οἸοβεῖν ράγα}}6] το 115: 7ΧῪ νὰ β8δογῖβος, 

. φαγεῖν τὰς Εργριίδη5 ν1}} 5]αῪ 8. Οὅ]1 πᾶνε πιϑαἰὰ (ῃς τείεγεπος ἴο με 

ίϊοϊθ (π ΤΑΟΘ, {{1 τοπηεπῖθεῦ σούγεςοῖ]) ἴθ ψ ΠΟ ἴῃς Ἰἀεπεβοαϊίοη οἵ (ἢ 8 
κὸν τὰ τὰς Αταρὶς “α ννᾶβ πιδάς, ἃ ἔενν γεαγβ δρὸ. Αἱ ἴπ6 ἐπὰ οἵ ἴῃς νεῖβε (5 

Δι 45 εἰς τὰς πόλεις σου, ΜΗΪςὮ ἰ5 α͵5ο ἑουπάᾶ, [βου ρἢ αἰ εγεπην ρ᾽αςεά, ἰῃ 6538, 
Τῆς δάάϊίοη ἰ5 ἀἰβῆς: ἴο δοοουπί ἔοτ; ρετθδρβ πῦν ννᾶ8 τεδὰ πτν πα νγὰ8 
τπδ πη βυρρ]επηεπίεά ὈΥ δὴ δάνεγίαὶ οἴδυβε ἰηβετῖεά, ΚΙ]. 5. δάοριίοῃ οὔ {πε 

τεδαϊηρ ψ}}} ΠαγαΪν σοπηπιδη 4ββθηῖ. --- 10. πὸ ἸΝ] ἐάν (δ τερτεβεπίβ ὃν, ψ ] ἢ 
15 ἀουθῖ] 685 οτὶρί πα. Α βογίρε ἴοοὸκ ὃν ἴο θ6 ἂἃπ δρυγενίδιίοπ οὗ ἴννο τνογά5, 

τθῖς ἢ ἢς ἰμεγείοτγε τεβίοστεά, Τῆε τεςεϊνεὰ τοχὶ ταῖρῃϊ ρεγῆαρβ Ὀς )υϑιῆεα ὈΥ 

Δηδιορίεβ (νγε., Ὀτ.) Ὀυϊΐ ᾿ξ 56 ἐπι8 βίπηρὶεσ ἴο σοττοοῖ ἴξ. 

11-17. Τομδῖδμδη᾽ Β ΘΕ ΧΘΘΊΥ. --- [Οπδῖμδη ρῖνο5 τοηθνεα ἀ550τ- 
4η06 οὗ ἢἰ5 Πά 6! Ὑ δηὰ ἰακε8 οσσαβίοη ἴο ρῥγεάϊος ᾿ανὶ 45 ἔαῖυσα 
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δοορϑϑίοῃ ἴο ἴῆ 6 ἴἤτοηθ. ὙΠ (5. ἰῃ νίαν, ἢδ δηϊτθαῖβ Πανὶ 5 

Κἰπάποϑα ἴοσ Ὠἰπηβοὶζ, οσ, ἰῃ οᾶβε 6 βῃοι!ά ποῖ βυγνίνα, ἴοσ ἰβ 

οἰ] άτοη. Τῆς βϑοϊίοη ἱπίεσγαρίβ ἴΠ6 τηδΐῃ [ῃγεδα οὗ [6 Ὠδῖτὰ- 

ἔνε, αηὰ 15 σῃμαγδοϊεσιζεὰ Ὁγ ἃ αἰβεγεηῖ ἴοηθ. [ηϑιεδά οἵ [οπᾶ- 

1Πμ8η᾿5 Ὀεΐηρ [6 δι ρεῦοσ ἀπά θανία [μ6 Ξυρρ]ἰδηϊ, {Π 6 Γ ροβιοῺ 

866 ΙῺ5 Γανεῖβοά. 

11. Τῇε ῥτοροϑβιτίοῃ οὗ ̓ οῃαίμδῃ 15 [πὶ ἴπδν μου ρὸ ομί ἐρμΐο 
ἠὲ βεέ, ννετα [ΠΥ νου] θὲ ἔτεα ἔτοπῃ οὐβεγναίίοη. ΤῊΪβ ρτορο- 

βδἰ[ἰοη σοηϊταάϊοῖς ἴῃ 6 ῥ]δίη ἱηίθηΐ οἵ ἴῃ6 τηδίη παγγαῖϊνθ, δοσοσαϊης 

ἴο γΙΟἢ ἰτ ψουἹὰ 6 ἀδηρετουβ ίοσ ἴῃ δπ ἴο Ὅς 56βῃ ροίπρ ᾿ορεῖμοῦ 
το ἴῃς Πε]ά. ---12, 13. Βγ βδοπηενῆδι τδάϊοδὶ ἱἰγεδϊτιθηΐ οὐ ἴπ6 ταχὶ 

6 τεϑίογα ᾿οηδίῃδη᾽ 5 Ῥγογηΐβε 85 (οϊονβ: Κλευεά, σοί οΓ 1 γαεί, 
ἧς τοί ἐμαΐ 7 το] σοι »ι» ζατἦενγ σόοι μὰμἐς ἥἔσιο Ἰρ-ηφιογγοτ, 

αρα { ἤδ ἐξ τοσοῦ αἰϊῥοσε Ἰοισαγας Ζαυϊαῖ, ἐτάφη 7, τοι φοηα )ογ τἀεε 

το τς πε, ὀμέ {7 ἐιόγο ὅδ εὐἱὲ---- σοα (ο 59 το )7οπαηαπ ἀπά πιογέ 

αίδο {77 ὀγίηρ τὴς ευΐ ἐῤοη (δε, ὀμέ 7 το ποσυδῦ λίπε ἐα 7 απ 

τοῦθ! ἀεί τἀσε ρο, αγιαἱ ζὔσοις τὐαίί σὸ ἦι ῥέαεε. ὍΤῆιῈ ἵνο δἱϊεσηδίϊνοβ 

ἃτδ Ῥ᾽δίηὶν ραΐϊ δηὰ ἴῃς ἱτηργεοδίίοη 15 )οϊηεα ψν ἢ [Π6 ἀρρτορτίαϊα 

Οηδ. Τῇε σοῃβοϊοιιβηθδα οἵ ἴῃ6 διυίθογ [πὶ [6 Ἰἰατίεσ αἰϊεγηδίνα 
ψου ἃ 6 τε] ζε, βἤοννβ [1561{ ἴῃ τῃ6 σοποϊαάίηρ οἰδυδε:; “454 

γαλευεὰ ὁέ τοῖδηι τἀέ6 ας ἀφ ἀας δέόηι τοῖτὴ τὴν Κα σλον  ---14, 158, ΤΗΣ 
τηδηῃϊίοη οἵ Πανὶ ἀ᾽ 5 Ταυγα Ὀτίηρθβ ἃ τεαπεϑί ἴῃδϊ ἢἷβ ρῥτᾶσθ τΔῪ 6 

εχίθηάἀεά ἴὸ Τοπαίμδη ἂπὰ ἢἰ5 ἀδβδοεπάδηϊβ. ὙΠῸ ΨΥ ΓΕΓ ἢΔ5 ἴῃ 
τηϊη τἢς Ἰαΐοετς δοσοιηῖ οὗ Πανὶ 4᾽ 5 ἰγεαϊπηθηΐ οἵ Ϊοηδι ἢ δῃ᾽5. 50. --- 

“4πώ 777 α»ι γε αὔνε, οι, σλαΐ σάσευ νιο 1λ6 ξιπάμοςς οὗ γαλεσελ; 

Βι Ὁ 7 «ἀοιί ἀϊε, ἐάσας «ἠαίέ ποΥ τοὐ δ άγατο τἀν ἐονιῤαςείοη σι 

»»} ἄομδε γογευογ} ἴῃ6 ἴνο αἰζεγηδίῖνεβ ἅγαὲ σοπῃρίείεϊν 5ἰαῖεα, 
βδδομίηρ ἴῃαῖ ἴῃ6 ταπηδϊπάθσ οἱ ἴῃς νεῦβθ Ὀεϊοηρθ ΜΠ ναί [0]- 

Ἰονν8. -- 1560, 16, Θῃοι!ὰ Πᾶν ἔοσροῖ ἴῃς σονεοηδηΐ, ἀοἀ ψουϊὰ 

θὲ τῆ ἀνεηροσ: 2, γὕ, ἠμ γαλισελς οὐἰδἕηρ οὗ 46 Ἄπεριθός οὗ 

Ζαυϊώ ρον “6 ,αέε οὗ διε σγομπά, ᾿οπαίδαπ τλοιέ ὅς ἐμέ οὔ τοὐὰ 

2ιε λοιιδο οὐ δαμέ, ἠλόηι γαλετυεὰ τοῦ γεφμῖγο ἐξ αὐ “6 λα» οΥ 7) τ 4] 

]οπαίμδη ἰ5 ἤδγε ρυΐ ἕοτ 24 ἀσμδέ 97 ,οπαίλδαη ἀπὰ Ἰ)ανίᾳ οσ 26 

λομδο οὗ αυτά. ΤῊΘ διηρῃαβὶς ἰαϊά ροη [ἢ]5 τηδιῖοσ πᾶ κα5 15 

βυβρεοῖ [ῃδἴ [6 Πουβε οὗ Τοῃμαΐμδη ἔξαγεὰ ἴπε τα]ὴρ ἀγπδϑὶγν ίοσ ἃ 

Ἰοηρ πιο. --- 17. Τοπαίμδῃ σοπιϊηπδα ἴο ρῖνε δϑϑυσγδηςεϑ ἴο Πανὶ ά, 
ὄδεεαμδέ τοῖνὰ ἐμ ἶδγ ουο ἀξ ρουεά ἀΐηι, οἴ, τ88, 
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12,18. Τῆς ἰεχὶ μᾶβ βυβετγεά 'π ἰγαηβηιββίοῃ, ραγΪΥ Ὀδοαιβα ἴπε βεπίεπος 
ἷς Ὀπυϑυδ}}γ Ἰοηρ. Α5 ἴξ βἰαπάβ, ἴΐ 15 ἱπιροββϑίθ]ε ἴο οδ]} ἰξ σοοά Ἠδθτεν. 

Αἴεγ πὶ νγα πιυδὶ τεβδίοσα τῷ, Μ ῃοἢ ἢᾶ5 ἐδ] οαἱ ΌΥ τεᾶβοῃ οἵ 15 5ἰ π}}] αὶ γ ἴο 

ἼΙ; 50. 85. ἼΠΌ), Ὑ111 65 οἶδεν Ροΐπί5 ἴο »ν", ἃ σοττιρίίοη οὗὁὨ [ἢ 5ᾶπιὲ οτἱὶρίῃδὶ, 

Ἀεδὰ τμετγείοτε : ἤέφισες ἐς γαλτυε, οἴ, 1128. ---- γυϑοΦ ] 5 βυρετβυουβ Βετα 
85 ἴῃ ν.δ, βανίπρ' θδεὴ ραΐ ἱπίο ἴῃς ἰεχὶ ἴο πιαῖα ἴ86 ῥγοπηῖβε οοπίοσγμι ἴο ἴῃς 
ἐνεηΐ. -- Ἴ)}} δβουὰ ὃς 5ὺ ἐαυϊναϊεπι ἴο ὉΝῚ; ἴδ 18 50 γτεδὰ ἴῃ “5, ψῃ]ς (Ὁ 

Εἶνεβ ῬοΓῈ : καὶ ἰδού, ἐάν. ---- τα τ κ5}} (ῃ 6 νῷ πιυβὲ ΡῈ ἴῃ 88πὶε Ἔπιρῃαῖὶς ρατίϊ- 

οἷς υϑεὰ ἀρονε ἴῃ ν.9, βεγε 858 ἴμεζς ἴῃ ἴῃ δροάοβίβ. ---- ἽΝ ΤΙΝ. ΛΓ 52}] ἰ8. ἰδ κ- 
ἴῃρ ἴῃ 65, ψν ΒΪο ἢ βαθβιςαϊε5. εἰς ἀγρόν (18) οἵ εἰς τὸ πεδίον. ΤΏΞ Ἰαί(εγ 56 6πὶ8 

τῆοτε δρρτορτίαϊβ, ἔοσ ἰξ 84:15 τηοοὰ ννὰ8 ἀϊβοονεγεὰ ἴο ὈῈ ροοί, Τοπαῖμδῃ 

οου]ά 5επά ὀρεηὶν ἴο ἴῃς βεϊὰ δπὰ ἐεἴο Πανί4, Αἱ [δε θερίπηΐηρ οἵ ν.1δ Ὁ 
845 καὶ ἐὰν κακὸν 17, ΜἘΪΟΙ αἱ ΔῺγ ταῖθ ρῖνεβ δῃ ἀρρτορτίαϊα ππεδηΐηρ. [800- 

Ῥοβε [86 ψογάβ ΠΡῪ ὈΝῚ ΠἼΦΠ] ἴο Βανε Ὀεοοτῃς ᾿ΠῈρΊ0]6 ἀπὰ ἴο πᾶνε Ρεδθα Β]]6ὰ 

ουΐ ὮΥ 8 5βοτίθε ψἱἢ ἃ ρῆταβα ἔτοπι ν. 13, νυν ῃῖοἢ δι5 ἴπ [μ6 σοηίοχί. τον 200) "2 
Ἴ2Ν] ἰ5 απίπις Π]ρΊ0]6; 6518 ὅτι ἀνοίσω, (ὃ "" ἐὰν μὴ ἀνοίσω. Βοῖῇ ροϊπὶ ἴο Ν᾽ Ν 
ἴοῦ Ν δηά ν ἢ ΜΝ νὰ πιυβὲ πέτα τε (ἴῃ δῃ οδί ἢ) ὃν. Τῆδ οτὶρὶπαὶ ὉΝ 

ΝῺΝ γγὰ5 τη ϊβυν γε ΣΝ τον, ἢ ν ΙΟἢ βοιπει ΐηρ δὰ ἴο θὲ βυρρ!εά, ΤᾺς 

οτῖρί μα] τεδαϊπρ οὗ Ἰοπαῖ π᾿ 8 ὁδί 1 ἴακε ἐπογείοσε ἴο δ6: ὉΝΎΦΥ ὑπο πὺπν Ψ 

πΦΡ. ΠΥ» ΚῸ ΠῈΣ ΠΊΦΠ 7 πῦσν ΤΝ νον πανὶ ὉΝ 209 16} ὙΠῸ ΠΡΟ ὮΝ ΓΝ ἽΡΠΝ 
Ὁ» »ῈῸΤ ΓΝ ΜΝ ΌΝ ἢν ΠΥ ἸΠΣΊ ὈὐΠΟΝ,. --- 14, ΤῊΣ τεοενεὰ ἰεχὶ 15 μετα 

αἶβο οοστυρί. ---- ὍΝ ΝὉ}] ἰ5 ἃ ἀπρ!ςαιίοη. νον τᾶ5 τε η, ἀπ [Π θη, ἴο πιᾶκα 

οἴεαῦ ἰμαὶ νὉ ψὰς ποῖ πιδραπί, ὉΝ νγᾶβ δάάεα. --- ΠΤ; ΑΤΝΡΥ] 5. τεργεβεηϊοα ὈΥ͂ 

καὶ ποιήσεις (58, ποιήσης (6, Ξηονίπρ {πὶ ψε βου] τεδά ἀραὶπ ἴῃ 6 δια ρμαῖὶς 

Ῥατίϊο]α ἰπ {με ἀροάοϑβίβ. ---- πγγν Ἴ5Α] οἵ, 2 5. οὅ, ΤΈΣ τὨἰτὰ κῦν 5ῃου]ὰ θὲ τεδὰ 
ΝΟ δπά Ὀερὶπ (με πεχί νεγϑε.---1δ. ΤῊ ε ἢγδὲ μα] Γ οὗ [ῃς νεῦβε, ἴα καὶ ψῖῖα {ΠῈ 
ἴνο ῥγεσεάϊηρ νογάβ, πιδκεβ ροοὰ β8εη86εὲ. Βιυῖΐῖ ἴῃε βεοοῃὰ μα]ῇ πιυϑὲ ὃς α15- 

ςοπποοῖεά, ἀπά πιδὰς (μ6 Ῥαρίηπίηρ οὗ ἃ τπἰγά βεπίεμοςα. -το ΓΛ 252 ΝὉ}} 1} 
Ῥάγεὶν δάπιξ οἵ σοπποχίοη ψἱ τ [6 ρῥγεοεάϊηρ (Ὀτ.}ν, Ῥυΐ 5 Ὀεϊΐεσ πὶ ΘνΘΥ͂ 

ὙΑΥ͂ ΜΙ ΒΕπ τεδὰ ΓΥΣΠ2 ΝῸν, 46. οπιὶῖβ ΦῸΝ, ρεγῆδρβ τἰρῃιγ. --- 16. Γ΄} εἰ 
ἐξαρθήσεται (51, τὶ ἈΓΥ Ροϊπείπρ ΓΞ) ἀπά σοππεοιίπρ ὙΠ [ῃ 6 ῥτεσεαϊπρ κῶν, 

Ἄ Πετε (58 ρεῖβ εὑρεθῆναι 15 ἀἰβίσαΙς ἴο 58Υ. ---- ἸΓ)}}} τὸ ὄνομα τοῦ ᾿Ιωναθάν 

(58, τῃε Ιαἴζετ 18 δἀορίεἀ ὈὉγ Ὦτ., Βα., Ὀὰϊ ἀοα68 ποῖ βεεπὶ ἴο ρτονε ἴΠε 56 η86. 

-- Ὃὸ}Ὴἠ ΠΣ Ρ} ἀπὸ τοῦ οἴκου Δαυείδ Φ5 ΛΒ, οἡ ἴς στουπὰ οὗ ψίοῃ  ε., Ὀτ,, 

τεβίοταε Ὁ»). Βυΐ ψ»ηδῖ Τοπαίμαη τεαμεβίβ ἰβ ποῖ ἴπαΐ ἢϊ5 ἤουβε ΤΑΔΥ σοπίϊπας 

τοὰ τπ6 ουδὲ οὗ αν (85 115 ἀερεπάδηϊβϑ) "ναῖ {παὶ ᾿ϊ τηᾶὺ ποῖ Ὀὲ ουϊ οΗ͂ ἦν 
τ8επι, ψὶσἢ ψουἹὰ ποῖ ΡῈ ἐχργεββεὰ ὈΥ ὉγῸ. (ὃ μετὰ τοῦ οἴκον Σαούλ 5 

80Π16 οἸαἰ πη ἴο Ὀ6 τεραγάεαά τπεγείογε 85 οὐρίπαὶ. ---- ὝΥΥ 2} Ν Ὁ] σδῃποῖ ΡῈ 
τίρηϊ, 85 15 ενϊάεπῖ; τεδὰ Υ Ὅ. [π 80ΠῚ6 ΟἴΒΕΙ οςᾶ8658 2) }Ν) 5 ἰπξετίεα ἴο 

ἀνοϊά δῃ ἱπιρτεοδίίοη οὐ Ὀανίά. ὙΠετα 18 8150 ἃ ἴσᾶσα ἴῃ οπα Μ5. οἵ 6ὅ [παῖ 
ἴδε ψογὰ νγὰβ ἀουθιῃι]. ---- 17. πΥ τιν 2 ΦΩΌ] Ποπαῖμδπ᾿β ἰονα 18 πὸ γεάβοῃ ἴοσ 

μιῖ5 δἀὐυτίπρ Πλανί4. Νς ἃτὲ ςοπιρε!]εὰ τΒετγείοτε ἴο γεδὰ “τὸν ϑϑσῃῦ ἢ (δ. 
ΤᾺς πιδΐπ οὈ͵εος οὗ ἴῃς ἱπίεγνίενν τγᾶ8 [δαὶ Τοπδίμδῃ τυϊρῃϊ δβδυγα Πανὶ οἢ 

οδίῃ {παὶ ἢ6 νου] ποῖ Ὀείγαυ Εἷπὶ ἴο 58]. --- ΔΝ ἸΏ2ΠΝ2 [65 ἀτίϑϑῃ ὈΥ ἀαρ]1- 

Ἄοδιΐοῃ οἵ ἴς [ο] οί τγοτάβ. [ΙΕ 15 Ἰδοκίηρ ἰπ 658, 



190 ι ΒΑΜΌΕΙ, 

18-23. Ἰοπδίῃαη ἀδβοτῖθεθ ποτε ἀἰβε ΠΟΙ ἢ15 ρἷδῃ ἔοσ δο- 
αυαϊητηρ αν! ά ψἢ (ἢε 5ἰαῖε οὐ ὅ541}᾽5 πιὰ. --- 18. Τῆς νεῖθα 
Βοα5 Ὀδοκ ἴο "ἢ, ἴῃ ψῃϊοῃ Πανὶ Παά ᾿πηυϊγεά δρουὶ ἴμ6 τηδδηβ οὗ 

σοϊηγμπηϊοσδίίοη. ΕἸγϑί, ἃ βείοῃ οὗ τῆς 5ἰϊυδίίοη: 79-»ιογγζοῖν ἐς 

ΜΝαὺυ οορ πα ζέσις σλαδ δέ ρ"ϑοεα, εὐάτπ ἐὰν σεαΐ εὐαδ ὁς σαεαπ] 

[ῃ6 βθηΐεηοα ἰ5 Ὧἢ0 ἀουδι ἰαυϊοϊορίοα! ἀπ ρϑύμαρβ ἴῃ6 ἰεχὶ ἢδ85 

βιῆετγθά. --- 19. γηδιὶ 15 ἰηϊεπά δα Ὀγ ἴῃ6 ορεηίηρ οὗ ἴῃς νεῖβε 15 
ποῖ οἰθαυ τάς οὐἵ. Πανὶ ἀ᾽5 σουγβθ, μόνγενασ, 5 τηαυκθαά οὐ 
ίοσ τα : Ζάοι «λαίί εονιό ἐ τὰᾳὰε ῥέαεε τυλδγε ἑάοις ἀϊαϊ’ ἀϊάς ἠλέ 
αν φῇ. . .] ἴῃς ἀδγ ἱπίεηάεά 15 πὸ Ἰοῆρε ἱπίε Πρ 1 ]6. ---- 454] 
σλαδέ οἱ ἄρτση ὁγ διε εἱς οὗ γορμαῖξγ τίοπς ἀδα]}] ἴα μαΐυτε οἵ ἴῃ 6 

Βἴοῃθ ἤθδρ ἰ5 ποῖ ἠβῆηεά. --- 20, Τῇε ρεπεσαὶ 86 η86 οὗ ἴῃς νεῖβα 
ταυβί Ὀ6 ἴπαὶ Τοηδίμδηῃ Ψ}}} σἤοοβε δοῦλα οὐ͵εοῖ Ὁγ ἴῃς 546 οἵ 

Δαν] ἄ᾽ 5 Ὠιάϊηρ ρῥίαος ας ὦ νιαγᾷ αἱ τυλίολ το σάσοί, Βαϊ ἴδ ἰ5. ἴτῃ- 
ΡΟΒΘ1016 ἴο οσοῃβίπιθ ἴἢ6 ῥγαϑεηΐ ἰαχῖ, δηὰ ἴῃς ενίάθησος οὗ ἴδε 

ΨΘΙΒΙΟΏ5 ἀο65 ποῖ δηδῦϊα υ5 ἴο τεσοηβίπιοϊ ᾿ξ ἴῃ ὈείίοΓ 5ἢδρε. --- 

291. 4πώ4 7 τοὶ τομαὶ τὴ 6 ὅ9}} σ ἴον οης ἴα Κα5 ἴο τεοονεσ ἴπε 
διτοῦβ ὙΏΘΩ 5ῃοοίίηρ δ ἃ τρατκ : Οὸ κα 26 ἀγγοτυ 7] ἴῃ τλδη- 

ΠΟΙ ἴῃ ψῃΙΟἢ τ[ῃ6 ὍΟΥ ἰ5 ἴο Ὀ6 αἰτεοῖεα ἴο ἴῃς δῖτοῦ 15 ἴῃ 6 το Κα ῃ 
ἴοσ Ὀαν!ά. -- ΖΓ 7 ταν το 276 ὅογν: 7Τὴς ἀγροτυ ἐς ζλιῖς οἱ οὗ ἵἄεε, 
21εζ 1 τ 7 τς λδη, εοηις " 207 ἐξ τς τοοὴ! 70» Τάδε, ἑλεγέ ᾿ς ποίλέηρ 

2λὲ νιαΐίεν, ὃν τὴς ἐξ φῇ γαλευελ] τῇ 5εἰβρῃ 158. ρα, δηά οἠς (παῖ 
ΠδῖΌΓΑΙΥ βιρρεϑβῖϑ ἰἴ56]. --- 22. δ {7.7 σαν ἰο τε ἐπα: Ζῆἧξε αγγοῖν 
ἧς ὀεγοηα [ἠεε --- ἡπέη ρο! ,)ογ Υαλευελ τεπαῖς τάδε ατυα»}} ἴα ἀΐβοον- 

ΕἸ οὗ τῃ6 τηϊπά οἵ 848] 1} θὲ δὴ ἱπαϊςαιίοη οἵ αοά᾽ 5 ψ}}} σοποογη- 

ἱπρ Πανὶ ̓ 5 σουτβα. --- 23. Τοηδίῃαπ᾽5 ἤπαὶ ννογά οὐ Ἵοῃβτγιηδιίοῃ : 
“ὦ ας ,»» “δε τυογα τυλίολ τοὶ ἄστε «ῥοξεη, ἕλοις πα 7, γαλτυσλ ἧς 

τυίδιεος ὀοίυεεη τις ἀγα ζἦδε γ)ογευογ} ὙΔὨν ἢ ἰδ ἃ ῬΑΣΙΥ ἴο 5116}} 

80] 6 πη ΘηρΑρΡ ΠΊΘΗΐΒ5, ἃ5 γὙὸ 566 ἴῃ ἴῃ6 οᾶδε οἵ [δοοῦ δηὰ [Ὀδῃ, 

6σεη. 415, 

18. ὙΡρ" "97 ἰ5 βυβρίείουβ. Βαΐ πο Βείξευ τοδάϊῃρ βυρρεβίβ ἰ[56]{, ---- 19. γοῦν 

ἽΚΌ ὙΠ] ρίνεβ πὸ δρργοργίαϊε βεῆβε. (ὅ βυλρβιυιε5. ἼΟΓ ἔοσ Ὑγῦ, ΒΟ Β 15 
δάορίεὰ ὉΥ Νε., Ὦτ., Βα., θυϊ ἀἄοεβ. ποῖ 86εὲπὶ βαἰ,βίδοίοι᾽ύ. Ὅμαῖ αν 

ψγουὰ ὈῈ πλοῦα πιβϑβεὰ οἡ ἴῃς [πἰγὰ ἀδὺ ἴπᾶπ οὐ ἴδε βεοοπά ἰβ ἴτυβ. Βαυΐῖ 
ἴδετε νγᾶϑ ΠῸ σθᾶβοῃ ἴο βρροβε ἴπαΐ 580}᾽5 πιϊπὰ ψγου]ὰ ποῖ ὃς ἀἰβοονετγεὰ 

οὐ ἴῃ ἀδγ (ΟἸ]ονῖπρ {με ἱπίεγνίεν. αν 5ῃου!ὰ ποῖ νγαῖξ ἀπ|}} [ῃς γα ἀΑΥ 
ἴο οοπιε ἴο {με ρίαςε τβετε ἢς ψψα8 ἴο πἰάθ. 1 βυβρεοῖ {παὶ γιφΌ αἱ δὴν ταῖβ 

(πὰ ρεγῆδρϑβ με ψΒοῖε οἷαι8ε) 8 πὶ ἰπβευτίοη οἵ ἴῃε βᾶπιῈὲ βαπὰ ψῃ οι ἑοτοθά 

ἐδε ἐἀλίγα (αν ἰπῖο νυ.δ. 153, ΤΙΜΩΥ Ὑ ἸΜῚ 5 ψ αὶ γε ἐχρεοῖ. --ο ΠΌΡΌΣ Ὁ21 ἴδ6 



ΧΧ. 18-23 ΙΟΙ 

{αν ὁ Τλε ἐρεαῖ 5 “ ἜΟΙΥ ἀπκπονῃ ἴο υ5. ὙΏεγα τηυβὲ ΒΕ ἃ τεΐεγεηος ἴο βοπια 
ἔοστηεσ μἰάϊηρ οα ἴῃς ρατὶ οἵ Πανϊά. Βυῖ [πΠ6 ΟὨΪΥ δοοουπί οὗ δυςἢ ἃ Βἰάϊηρ 

Ρτεβεγυθὰ ἴο ὺβ 15 ἰῃ 19, [παῖ Πα π᾿ 5 ἔοττηεῦ ἱπίεσοεββίοη ίοσ Πανὶ, Οἡ ρεη- 
εταὶ ρτουπάβ, νγεὲ ἕανε αἰγεδαυν ἀεοϊἀβεὰ [μαΐ τμαὶ δεσουῃὶ ννγᾶβ ποῖ Κπονπ ἴο ἴῃς 
δυῖμοτ οἵ [Π15 παιταῖῖνε. [ἐ 15 αἰβῆσυ: ππόγεονεσ ἴο 58εὲ6 μὸν {πε ἀδὺ οἵ {μαῖ 

ἱπιογοεδβίοη σουἹὰ Ὀς σα] οὶ ἐλε αν ο77 ἐὰε ἀδεώ. ἈΝΕ. ΞΌρροβεβ ἃ τείεσεμος ἴο 
5.40} 5 δἰζειωρὶ Ὑἱ ἴΠῈ βρεᾶγ (πὰ τείετβ ἴο 700 3317). Βυὶῖ Πανὶ ἀϊά ποὶ 

Βἰάε Εἰηιβεὶῦ [μὲ ἀδγ, 50 ἴδ δ8 γε Κπονυ. ε γε 'ἰπ ἔδοϊ ΒΟ ἴῃ ἴῃς ἀδτῖ. 

ΤῊ νεγβίοῃβ -- τῆς ἐργασίας (51, τῇ ἐργασίμῃ ΛΒ, γα οῤεγαγὶ εε Ἄ,, κῦντι 
Ζ, 5εε ἴῃ ἴῃε νοτζὰ ἃ ἀεβίρῃδίίου οὗ ἃ ψογκὶπρ ἐἰδὺ ἴῃ αἰδιϊποϊίοη ἔγοπι ἴμ 6 

[εϑῖϊναὶ! ἀαγ οἵ ἴ[ὲ Νενγ Μοόου. Βαῖ ᾿ξ 18 ἀουθία] ψ ΒεῖΠεῦ πφρῸΠ πνουἹά Ὀ6 
υϑεα [0 πιατῖς βῃςἢ ἃ ἀἰβιϊ ποιίοι ---- 2} νοῦ ὰ θὲ ποτε παῖυγαὶ, ---- νη 12Ν 5} 

1 σοτγεοῖ οἂπ ὈῈ ΟἿΪΥ ἃ Ρτόρεὺ πᾶπιθ. Βυΐ 85 ροϊηϊεὰ ουἱ Ὀγ ΤῊ. ( (τὸ 
ἐργὰβ ἐκεῖνο (58, τῷ λίθῳ ἐκείνῳ (515) τεαὰ Ὀοϊἢ μετα δπὰ ἴῃ ν."Ἱ [ἢ ς ννοτὰ 22)Ἴν, 

ὙὮΙΟΒ ψουὰ πδίυγα!  τηθαη ὦ ἀδα ο7Γ σέογεές, οἔ. 186 ρσόορεγ πᾶπις “γροῦ ἴῃ 
Βαβῆδη, Ὀῖ. 34 1 Κὶ 418, ΝΥ. ἰμετείοτα τεβίογεβ 12 2) ΝΠ ὅχν, ΜΟΙ 5 ρεη- 
ἜΥΔΙΥ δάορίεα. --- 30. τνν τς Οὐπη Γι 5)Μ}] ου]α πδίυτα!ν πιεαῃ: αηια 

7 τυὴδ τἄσοί ἐἀφέ “ἄγέε ἀγγοιυς ὧν τὰς σἱας οὐ ἱ“. Βυϊ ΜὨΥ δάγες αἰτονβὺ ΤῈΣ 

Ἰαῖετ δοσουπὶ βρεᾶῖκβ οἵ οπ]Ὺ ἵνο, ἀπὰ ἰξ νγὰ8 ποῖ σεγίδίῃ ἴῃ δάναποε [Παϊ πιογε 
ἴδῃ οπὲ ψουὰ Ὀε πεεάεὰ. 714 “άγεφ αγγοῖυς ἃτθ Βροκβὴ οὗ δ5 ἰΓ δἰγεδαῦ 

τηθηϊοποά, ψὩ]ϊοἢ 15 ποῖ ἴῃ6 οἂϑεὲ. ΤῆΪϊβ Πα] οὗ {86 νεζββ, τηοζδονοῖ, ἰπ [15 

νογάϊηρ 4065 ποῖ βὲ ἴῃ6 γευλδιπίηρ ὑνοτάϑ --- 20 σομαῖ ,07 νιῈ 19 α ρυαί. 1{τἢ 8 

Τ ΈΔΠ5 ΔηυτΗΐηρ ἃ πιὰ κεϑ ἃ οοιηρίεῖε δυο] ΟΡῪ ἡ βθη ἰάθη ἢ [Πς ρῥτεςεά- 

πρ. (ὃ τεαάβ γιϑὺφ 88 ἃ νετῇ --- απα 7 τοῖν ἐγ τρίς “λὰξ ἀγγοῖῦς, οὐ ἀγα 7) τοῦδ τε 

ἑάγεε αγγοιυς, Μ ὨϊσΟὮ ἄοεβ ποῖ βεθπι ἴο σῖνε δὴν ῃεὶρ. Κε., [ο]οννεὰ Ὀγ Ὀτ., 

Βα.» τεςοηϑίγιοῖβ ὈΧΓ; ΦΌΘΝ ὉΝῚ Ξε σπμα 7 οη ἐς ἑλέγα ἀν [Ὑ}}}} βῃοοι] τοΐζά 
ἀγγοιυς, νι Ὦιο ἢ, ἢ γα οδῃ τλαῖκα ΦὸΦ᾽ πιεδη 20 «ἷο ον (ἀξ {ἀϊγα ἀα», βοτλεναῖ τε- 

Ἰίενεβ [Ὡς ἀϊβηου, [πουρἢ [ἢ 6 βοπίεῃοα 15 51}}} αν κιναγά, ἀπὰ ἀοεβ ποὶ ἢϊ νψεὶϊ 

πὰ Ἀς Ἰαίίετ ρατὶ οἵ ἴῃ νεῖββὲ. 1 οδπποῖ Βεὶρ πϊπκίηρ τπαὶ ΚΙ. 15. οὐ ἴῃς 

τρις ἴγαοῖκ ἴῃ βεεΐηρ ἰπ ΠΝ ἃ οοτγαριίοη οὗ ΠΝ ΜΝ. [Ι͂ἢ {πὶ ςα56ε [οπαίμδη ἰπ- 

τεπάεά ἴο 880: “7 εὐὴἡ ελσοτό βοτηει πρὶ πεὰσ ἴἢε βίομε ἤεᾶρ ἂς ὦ »νπαγὰ αἱ 

πο ἢ ἴο βῃοοῖ. Βυΐ ἴῃς οτρίπαὶ ἰθχὶ 18 ποῖ ἀϊἰβοονεγαθ]α. --- 31, 255] “τε 
ὅσον, ννὮοτα ἢς ννου]ὰ παΐυγα!γ μανα τυἱ ἢ Ἀΐπὶ ἴπ ῥγαοιβίπρ το ΠΟΥ. ---- ΝΧῸ 9] 

τε οπιβϑίοι οὐ ὑρνῦ ἰβ ἀπυϑι8], Ῥοββίο]Υ [86 οτρ 8] τγᾶβ β' ΙΡῚῪ πυοῦ, ψῃί ἢ 
Βδ5 θεεῆ εχραπάεά υὑπάήετ πε ἱπῆυοηοε οἵ ν.355 ψΏετγα νγε ἤᾶνα ΝΥῸ γὺ. --- ὈὙΠῚ] 

5Που ἃ ργο Δ ὈΙΥ Ὀε ἴῃς 5ἰπρυϊαῦ ἴῃ ὈΟΙἢ ᾿πϑίδῃςαβ. ---- ὩΝ21] τηυϑὲ θερίη [ἢε ἀρο- 
ἀοβίβ, σογγεβροπάϊηρ ἴο 5 ἴπ ἴῃς πεχῖ νεῖβε. Βαῖ ἴῃ [ῃ}15 οαβα ἴῃ γ 15 δῦπου- 
τηδὶ απὰ τὲ βῃουϊά εἰ Ποὺ τεδὰ ΓΝ2}, οὐ οἶδε ψ ἢ (5.8 τη ἴῃς ν, ΤΈΣ ἰδεῖ 

δἰϊεγπαῖίνε 5 ἰανογεά Ὀγ ἴῃ ράγδ]]εὶ ἱπ ἴ86 πεχὶ νεῦβε, ἴ86 1 τηΐρῃιϊ το ἢ γ 
“ἴανε οοπὶς ἔγομι ἴῃ ἐπὰ οὗ ἴῃε ργεοεάϊηρ ψοτζά. --- 21] 15 βυβῆςοϊεπὶ οἵ [156] 
σἱϊμουϊ [με δάἀαϊτίομ οἵ δη δά)εοϊὶνςε (εν) τηδάε Ὀγ ἴΠ 6 νεγβίοῃβ. ---- 33, Ὀ.πὉ] 

τῃς 5βίηρυϊαν 5ῃου ἃ Ὀε τεβίογεὰ Βετε αἷβο ἢ 6ὅ. Τῆς ρατίίουϊατ ἀύτονν τ Βῖο ἢ 

8ῃου]ὰ ρῖνε ἴΠε ἴρτι ψγᾷβ ἴῃ 6 πα ἴῃ Τοπδί απ 5 τηϊπὰ 4}} [ῃγουρἢ [Π6 βρεεςὶ. 
Τῆς πιϊϑίακε οἵ 38 5 ῥγοῦδ]γ Ὀεοᾶυβε πε ἴοστη Ἢπ (ν ἰο ἢ ΟὐοὰγΒ ἃ5 ἂἃπ 

ππάουριεά 5βἰπρυΐατ ἴῃ ν.36) νγὰβ ἴδ κεὴ ἔογ δα δυργενίαϊεὰ ρἴαγαὶ, [ἢ ς υϑ08] 



192 : ΒΑΜΌΕΙ, 

»ἰηρυϊατ Ὀεΐηρ ΥΠ. --- 38. 11 5ϑεπὶβ πΘΟΟΒΒΔΥΥ͂ ἴο ᾿πβετὲ (μάρτυς (6) δἤες 
ΠΝ, ΟΥ̓ εἶδε ἴο ροΐηϊ ἴῃς ἰαβὶ ἵννο ψογάβ οἵ ἔπε νεῦβε οὔτ; οἴ. ν.13 ἃς 

διηεηάεά ἀρονς. 

24. 894. ΤῊ ἀἰβοου τυ οὗ [80 πιϊπὰ οὗὨ δ41]. --- Υὲὴ πιᾶγ 5υρ- 
Ροβα ἴδμαῖ (ἢς ἰηϊοτνί ον 7151 ἀσβου ρα ἰοοῖκ ρος ἴῃ ἴ[Π6 ἐνεηΐηρ. 

Τῆς πὸνν Ὡοοὴ δα δἰγεδάν ἤδεη βδδεη, 80 ἰῃδϊ τῆς ποχὶ ἀδὺ 

(Ρτορεῆγ, ἴῃε ἄδγ δά Ὀδριη ἢ [Π6 βυη86εῖ) νψὰβ ἴῃ 6 ἐεϑίϊναὶ. 
-24. Ῥαν!ὰ Ὠἰά ἰπηβοὶί, ἀηὰ ἴῃ 6 ἔεβεῖναὶ ἄγ σαπιο, απαὶ ἠλς ἀΐησ 
σαί αὐ ἴδε [5Δοτὶο! 41} γισαΐ Ὁ εαί. ΤῊ τἰπῈ οὗ ἀδγ 15 ηοΐ ρίνεῃ. 
Βιυΐ, ἔτοπῃ [6 ίαοϊ τῃδὶ Ποπαῖμδη ψαϊθαὰ ἀη1}} τ[ῃ6 ποχίὶ τηογηϊηρ 
(δἴϊεν ἴδε βεσοπά ἀδυ) ἴο σιν [5 αἰηρς ἴο Πανὶ, γε ἸΔΔΥῪ 500- 
Ροβ6 ἰξ νψὰ8 ἰδίας ἰὴ ἴῃς ἀδγ. --- 25. ΤῊΘ Κίηρ᾽ 5. [40]6 σοιῃρδηΐοηβ 
ΜΕΓΘ ΟἿΪΥ ἴπτεα. Ζ7622 ζίηρ σαί σὴ ἀϊς «ἐαΐ, ας Ἡοεμαΐ, ὃν δε τυαΐ, 

απ )οπαήλαη τας οῤῥοοίίε, ἀγα Αδηεν ταΐ ὅγ [6 εἱς οὐ δαμέ, απ 

Μαυΐϊα᾽ς σεαἰ τὐὰς υαέαη. ΤὮΘ 5: πρ] ΟΠ γὙ οὗ τῃ6 τογαὶ (0 ]6 ἰ5 

εν ἀφηῖϊ, ---26. Τῆς ἀὔϑεηςα οὐ αν νγὰβ ποῖ τετηδικαα ἀροὴ δ 
1015 τἴπηθ, [ῃ6 Κίηρ' δι ρροβίῃηρ ἃ τἰτιι] γθάβοῃ : 49», ἐξ σαϊά το ἀϊηι- 

σοίζ: 7ὲ τς απ σερίάσπί: ἦξ ἴς πού εἰσαπ ὀξεεαμσό ἦς λας ποῦ δεερ 

εὐἰεαπρεα ] τῇς [δ5εἰνα] θδίηρ ἃ τα] βίουβ οὔθ, Ὸ οὔθ οου]ά δαῖ οὗ 

ἴῃς τρεαὶ ψιῖμουϊ Ὀαδίηρ τίϊια!!γ ρυπῆεά. 16 αν παά περ- 

Ἰεεϊςα τῆς ῥσορεσ τα οἵ ργερασγαϊίοῃ, ἢ ἢδά ἃ βυβηοίεηϊς Ἕχοιιβα 

ἴογ δῦβεηςβ ἔγοπι ἴπ6 [40]6. --- 97. Τῆς 5εοοηα Αγ πηδίίεσθ σδηι6 
ἴο ἃ οτϑῖὶ5. ἤἔγψᾶν λας πού 76 σοι] 97Γ 7ι556 ἐονιθ το τὴς Ἰαῤί, εἰἴλεν 

γεγάαγ οΥ 9-41α)}) Τῆε Κπονὴ ἐπε ηάϑῃϊρ οὗ ἴῃ ἴψχο πηδη πηδάς 

ἰξ ρυόθαθὶας ἴπαὶ ᾿οπαῖμαη ψουά θὲ ἰηίοτηηεή. --- 38. 7οπαίμδη 
πλδίκοϑ ἴῃ6 Ἔχουβα ἀρτθθά ὕροὴ: Φανία δερρεη οΓ μιέ σαῦέ ἴ γῆ 

Ὁ Μειλέελόηι. ---- 29. ϑρεοιῆς τεροτί οἵ νῆδσὶ αν ἃ βαϊά ἴῃ ἢΪβ 
τοαιοβῖ: 26 6 ρο, 7 ἤγαν, ζογ τοῦ ἄατε α εἰαπ ταεγίδες ἐπὶ ἡλ6 εἴΐν, 

απ ἠλα ας τυλαΐ »»} ὀγοζἠφνγ ἐοηιριαηεα μιΦ. ΤῺ Δρρθάγαποα 

οὔ τῆς Ὀτοῖμεσ ᾿πβῖεδα οὗ ἴῃς [αῖῃεσ ἢδ5 ἰδ ἴο ἴῃ6 βιιρροβιτίοη ἰῃαῖ 

Ῥανί 48 ἐδῖμει ψὰβ ἀεδά, Ῥοβϑιγ γα βῃουϊὰ τϑαὰ μιν ὀγεάγεμ 
(νἱἢ (5), ἀπά υπάοτβίαπα ἰτ οὗ ἴῃ6 τη θηΡοῖβ οὗ [ἢ 8 οἶδ ἴῃ βεη- 
δταὶ. Τοπδίμδηῃ νου ἤδη τηακα [ἢ 6 ἱπηργεβδίοη ὑπαὶ αν ἃ ννᾶϑ 
ἰην το Ὀγ ἴῃ6 οἶδη ἴο Ὀ6 ργεϑθηῖ δὲ ἴῃς ἐδδῖίναὶ, υπἀουθίθαγ ἃ 

τϑᾶβοη ΨῊΥ ἢ6 5ῃοι14 5βεὶς ἴο ρο, Ὀυϊ ποῖ οπὲα [ῃδῖ ννοι]ά σοηςο!] ἴα 

541. [ἢ 7Ποπαῖμδη5 τί μογ τοροσὶ οἵ Παν᾽β νογὰβ ἰδ Δηοῖ ΠΟΓ 
Ἰῃξο]οἰγ: 26 ηις σὐῥ ατυαν ἐπα 7 νίαν σε μῖὶν ὀγείδγεη "ἡ ΤῺ 

ψΟΙ8 τησϑὶ βυρρεϑὶ ἴο 54] (πὶ Πανὶ τννὰ5 ἰγγίπρ ἴο Ἔϑοᾶρα ΠῸΠῚ 
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πη. --- 80. Τῆς νγδῖῃ οἵ 858.] ἤδπχεϑ ουϊ προ 8 βοῇ: δοηῃ ο ἃ 
γεῤείβοις σαν σίν 7 ἰὐῃνοῖβαὶ ουβίοτῃ ἀῦιιδε5 ἃ πηδῃ ὈΥ ἰῃτονίης 

ΟΡΡτΟΌΤΙπι ὩΡΟὴ ἢἰβα ραγεηῖβ.Ό Τὴδ βοὴ οὗ ἃ 5ἰανε ρὶτὶ ννὰβ οὗ 

τηθδῃ Ἰἰηθᾶρε ; δηά ἰῇ οαδε [6 τλοῖθευ εγα στο ]ουβ, ἢ ῈΓ 500 

γηΐρῃϊ ὈῈ ϑυθρεοϊε οἵ Ὀεὶπρ ἃ Ὀαβίαγά. ὅ.41}}}5 δῆρεγ αἷά τοὶ 

8]|1ονν Ὠΐτα ἴο τεῆδοϊ οἡ 1Π6 ἰη]τ51|66 οὗ ἢ]5 αὔθ. 229 7 ποί ἄγοι 

ἠλα! λοι αγί ἃ εονιβα,πομ Οὗ 116 σοη; οὗ 7655, το λιἔγε σίσπ τἀαπις 

απα το ἤι6 σἦανις οὗ τὰν νιοΐλεγὴς παζειμεςς 2 Ὅὸ τανε ἃ τηδῃ ὉΥ͂ 

[ηε πακεάηξθϑ οὗ 5 τη ΠῈΥ 15 51} σοπιπλοη διηοηρ [6 Οτθηΐα]β 

(θουρῃῖν, 1. Ρ. 269). Τμᾶαῖ ἃ πιῇ ΠΊΔΥῪ αἀἰθρίασε {πε ὑνοπ Ὁ {Παῖ 

Ὀοτα ἢϊπὶ 15 εν ἄθηϊ δηοιρῇ. Βιῖ 541} ἴῃ ἢΪ5 Θχοϊδιηθηΐ ρα15 1Π6 

1Βουρῆς ἱπῖο σοᾶῖβε ἰδηρθαρα. --- 31. ΤῊΘ τϑᾶβοῃ ἴοσ [ἴῃς δῆρογ ἰδ, 

τῆαῖ Πλαν] ἃ ἰ5 ἃ τῖναὶ ἴοσυ {πε τῆτοης : 2» ας πρ ας Τὴ τον οὗ 7έ5: 6 

ἤἔσος μβολ τὴς ἐαγάλ, ἐὰν ἀὐισάονι «λαδ ποί δὲ εείαόἤελεα  τῃ6 58ς- 

ςαϑδίοη ΟἹ παι} ]γ (4}] τὸ Τομαίμδῃ ἃ5 ἴῃ6 τπηοβδὶ σαραῦϊε, ἀπά 
ΡῬΓΟΌΔΟΙΥ τΠ6 οἀδϑὶ οἵ ἴῃ6 βδοῃβ οὗ 5.1}. [ἢ τῃ8 οσοτγεοῖ ἔβα] ηρ 

τηαϊ Τοηαϊῃδη ν}}} Κπονν ἤεγε ᾿λαν!ὰ 5, 8541] ογίίεγ ἢϊτὰ ἴο βεπά 

ἀπ ἴακα ἢϊτη, δα άϊηρ : ,0γ ἤξ ἐς ἀρονιεα ἐο ἀξα «οἴ. 2 5. κ 4. --- 

32, 38. Αἱ Ποηπαίμαπ᾽β αιιεϑιίοη ἢν 1ἢ 15 βῃοι!ὰ θε, 540}᾽5 τὰρὲ 

δεῖβ θεγοηά σοηῖτοὶ : “4πω] δαμὲ γαϊτεα {6 τεῦ αὐ ἀἶπι ἐσ ΡΠ 
λιν] 85 ἣε πδά δἰίδοκεά Πανίά. ---- δὸ ζοπαύθαηπ ζηειυ) ταοτα ενὶ- 
ἄεπος σου] βοάγοοὶυ 6 ἐχροςιεά, δα ἐξ τας ἀείογρίπεα ὁγ ἀΐς 
“αον ὦ ῥμέ δαυϊα ἐο ἀεαίή. ---84. Απὰ γοπαίδηαηπ γοσε ζγονι δὲς 
ἑαὐέξ ἐπὶ ἀοΐ τογα τὰ ση αἰαῖ πο εαὐ ὀγεααὶ οΝ 1164 σέεομα 4) οὐ “ἦε 

»ιογη ὀξεαπσε ἀϊς αδεν λας γευϊρ ἀΐνι] τὴς ταβα] οὗ τη6 ᾿ΠΖΌΪΤΥ 
νγ85 Ποῖ 5 ΠΊΡΪΥ ἴῃ ἀἰβοοναγυ οὗ 861}}᾽5 ρίγροβε ἰοιναγάς αν, θὰϊ 

μά Ὁτουρμς ἀπεχρεοίθα ἰηβι]ῖ ἴο ΒΙτη56 1, 

24. Ὀγοστο»} ἰβ ῥγοραν τίρμτ. Τα 5ἰτίοτ αἱ πε ἴον Οτίοπίαὶ 1840} 8 
ἀεοι ΠΥ αὐους τὰς ἔοοή. Ὑῆε Ογξ τεσοπηπηε πε 8 ὅν, θαῖ ἴῃς σπαηρα ἰβ αἢ- 

ΠΕΟΕΒΒΑΤΥ. (Ὁ 56επὶ5 ἴο Πᾶνα ἴουπα ἡπῦφη ὃ». --- 36. Ὅρπ 2 ΦΊο Ὁ Ν] ἰ5 τοπάεγεά 
ὈΥ παρὰ τὸν τοῖχον (5, ἀπὰ Πα ὉΝ ἴβ χαῖϊία βυβῆοϊ εξ, --ττ ὉΡ.}] ΨΥ ]οπαῖμιαη 

8ῃου βίαπα νυ ῃ1]ὸ τῆς ΟΥ̓ ΕΓΒ 511 15 ποῖ οἶσασ. καὶ προέφθασεν (58, καὶ προέφθα- 
σεν αὐτόν 651’, ροϊπὶ ἴο δ.Ρ, οἴ. 2 5. 225 2 Κὶ. 1933, ν᾿ ΪΟἢ πιοᾶπβ 20 ἐοη} ον, 

ΒΈΠεΥΑΪῪ π᾿ ἃ Ποβια 86η56, δυϊ ποὶ ποςοββαυν 50, Γ5. 214, πε τεδάϊην 

ὉΠΡῸῚ ἰπ {Π|5 ρίδος, Βυρρεβίεα ἢγβι (50 ἔδυ ἃ5 1 Κπον) Ὁγ Εν δά, Ο Κὶ78. 111. 

111, Ἐς ΤΥ, 1Π1. Ρ. 80, ἰ5 πον ρεπογαν δἀορίεα, --- 36. πΛΡ 81 ναγίουβ σεελαίεηίς 
ταϊρῆς τηᾶῖκε οπα τἰζια}}Υ ἀποΊεδπ. ---- Ὅτ Ν5 7.2] 15 ἰδυϊοϊορίςα!. ΤΠ ροϊπιὶπρ 
πθ, βιρρεβίεά Ὦγ (ὃ (ΝΥ 6.), τεϊϊενεβ (ἢς ἀἰβηουΥ ἴο ἃ σετίαίῃ ἐχίεης ΟΪΥ, 

Ῥυΐ 8εεπὶ5 ἴῃ Ὀεβὲ ψγχ6 Ἵδῃ ἐ.--- 37. ΣΦ ΠῚ ΦΊΠΣ ΓΤ] ἰ5 ἱτπηροββί ας. Νὴ ς 

ο 
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τηυβθὶ μᾶνε εἰἴμες ΦΎΠΣ ΓΠΟΌ, οὐ οεἶϑε ὉΦΠ Ὀνπ, (δ Ἠδ5 ὈΟΙΉ, ἰπβοτιϊπρ ὈΝΠ, 

ῬΙΟΡΑΡΙΥ ἴδε οτρίπαὶ νγὰβ ΟἿ Φ ΤΠ ΓΠΌΌ, --- ὉΠ 5] ἕον δέε ἡαόέε, 85 ἴῃ ν.39, ---τ 
28. κΦ) ὉΝΦ.] ἱπηρ} 165 δαὶ υτρεπὶ τεααεβῖ, ---- ὉΠ Γ2  Ψ] 1 οδπποῖ ρεῖβυδάς 
ταγ 56] Γ {παι ἴῃς βεπἴεπος 15 οοπηρ᾽εῖα ψἱπουΐ ἃ νογ 50. ἢ 85 5 βιρρὶἰεὰ Ὀγ Ὁ 
δραμεῖν, οὐ (58 πορευθῆναι, οὐ ὉΥ Ζ’ οτλοὉ, ᾿Βουρῃ ἴῃς ἀἰβέγεησε πιαὺ 5Βον 

ἴδαῖ {μ6 τταπϑἰδίοτβ ἀϊά ποῖ δανε εἰϊεγ οὴς ἴῃ ἴμε ἴεχί; γ) βεοῖιβ ἴο θὲ ἴδ6 

βιαρ]εθι. Αἴεν Θεῤῥλεηι (639. δἀὰ ἀὲς εἰξν. --- 99. τῊΣ ΝΊΠ}] ἴῃς ἀπυβυδὶ 
ογάθυ ἰβ ρεῦθδρβ ἄυε ἴο δῇ εἴτοσ. 4 ββϑεῖῃβ ἴὸ βᾶνε γϑδὰ 5: ῈΡῚῪ ΥΧ., ---- 
ΤΙΝ ΝΥ] ἐχργεββίηρ ἴἢε ρυγροβε οἵ ἴδε τεαμιεβὶ ββου]ὰ ῬῈ ροϊπίεα τιν ΝΝ. --- 
80. ΓΥΥΟΣ Π1}}}}] 5 τοϑάς ὰρ οἵ ἵἴψο ψοσγάβ οἴβεγννῖίβε ὑπῃεατὰ οἵἅ, ἵαραγάς 
(Νημλοί, 1. Ῥ. 236 [.) τιακεβ [με Βεβὶ οὗ ἴμε ργεβεης ἴσχῖ, ψ᾿Βῖ ἢ ταϊρἢς πιεαῃ 

οι ρΌ»16 ας,» 7 ονε αἰἐδεῖῥἑέηε. Τὶ βεθῖιβ Ῥεῖϊετ βονγανογ, οα [Π6 Ὀαϑβὶβ οἵ (ὅ, 

ἴο τεβἴοτε ΓᾺΡ) (ογ "})) ἱπβιίεδά οὗ ")}). ΟἾΪΥ, 88 ἃ τηϑῃ οαπποὶῖ ὃς ἴῃ 50ῃ 

οὗ τῶογα ἴδῃ οπα ψοϊιδῃ, ἴδε Ρ᾽υγαὶ οἵ 65 18. ποῖ δ᾽ ονναῦϊε. Τῆς παῖαγαὶ 
Ρῆτγαβε ψγουϊὰ θὲ ΓὙΔΌ ΡΨ). Α τεῆεοιίομ οα ἴμ6 ομβαβι Ὑ οἵ Ποπαῖ μαπ᾽ 5 τοῖον 
15. ἐν ἀβ πεν ἱπιεπα θα, ἀπ ὙἼῸ 18 υϑεὰ οἵ 5γ86}᾽5 γε]! οι ἀραϊπϑὶ Ὑδῆνει (πὰ 

Δάυ τετν ἢ οἴβεν ροά5), βῃονίηρ ἴΠαἴ [ἃ νγου]ὰ σον εν δὺς} ἃ τεβεοιίοη. 1 
ΓῊΡΣ 8. οὐἱρῖπαὶ, νγὲ πὶρῆϊς βρροβε ΓΥΥΎΩΠ ἴο θὲ ἃ ρ]οββ ἱπιεπάβὰ ἴο ἐχρίδίπ 

ἴι5 πιδδπίηρ --- σοῦ! οὐ 2εγνεν Ξέριέες σου ἢὶ [με 56 Π86. --- 12 ΓΝ ὙΠ2] {με νετὺ 
4068 ποῖ ρὸ ΜΙ ἴμς ῥγεροβίτίοῃ; ἐδ ροϊπίβ ἴο Ἴ3Π οὐ Ἂ3π (δάοριεα Ὦγ ΤΉ. 8].). 

- 81. ἸΓΊΣΘΟΥ ΠΝ] ἴῃ6 πτν ἀο68 ποῖ ἄρτεδ νγὲ}] τ [Πα πιεδηίηρ οὗ ἴῃς νεῖ. 

1 ἰ5 ἰδοκίηρ ἴῃ 0.8, ἀπὰ [65 ενϊἀεπεγ οοπλε ἴῃ ὈΥ ἴμ6 εἴτοσ οὗ ἃ βογίρε, σῇο 

ἴπ τι τπρ 150 ἴοοῖκ [ἃ ἔοσ ἴῃς βεοοπά ρεύβοῃι, πὰ παΐυγα!ν ρὰΐ ἄοννῃ ΤΙΝ 85 ἰἴ8 

βυθ]εοῖ. 88] νγὰβ ποῖ αἰγαϊ ἔου [οπαῖμδη ρθγβοηδίγ, Ὀαϊ ἕο 8 βυςςαββίοῃ ἴὸ 
τῆς τγοῃα. -τ ΔΥΌ 12} αἰγεαάν με 8 τηαγκεὰ ουἕ Ὦγ ἀεβδίῃ ἂ5 οπε οἵ 115 ἌἽ ἢ] ]- 

ἄτεπ, οἵ. γι Φν, 1 Κ. ῶ,---88. 00.) 45 'ἰπ πε εδιὶϊεσ οαβὲ (181) 5ῃουϊὰ 
ΡτΟΌΔΟΪΥ θὲ ροἰπιεὰ “0.), ἐπῆρεν (548. --- κ᾽ π52] τῆς Ιδοῖκ οὗ ἀρτβειμεηὶ ἰβ8 
οὈνίουβ. 6 τεδὰβ 8458 ἰη νν.7.9. Βαυὶ ἴῃς ραγπιίουϊαῦ εὐ ἰβ μετα ἀδβηεά ἴῃ ἴῃς 

οἴδυβε ἼΩΝ Γοσῦ, [τ ΜΠ] Ὀς βυβῆςίεπι ἐποτείογε ἴο οοστεοῖ Νὴ τ ἴο ππῦ, 

νυ Ἰ ἢ ΥΥΘ. 8]. ---84. “ΤΌΝ 27}) .2] 5. Ἰδοκίηρ ἴῃ 658, ἀῃὰ ἰβ ἀππεοαββαῖγ. ΤΈΣ 
ντδὶ ἢ νυ 85 (]γ δοοοιπίεά ἴον ΟΥ̓ 54}᾽ 5 ἰπβυϊίηρ ἰδηρυδρα. --- Ἰ0035] συνετέ- 

λεσεν ἐπ᾽ αὐτόν (88 Πδ5 ατίϑεηῃ ἀπάοτ ἴῃς ἰπῆσεηςς οὗ πῦρ, αρονθ, Ησσγα [86 

δυβοϊαῖε υὦ» ποΣ 566 π|8 Βατβῇ, δηὰ 3Η ἰ5 ἴο Ὀε τεϊαϊπεά. 

835-39. ΤῊ,6 ψψασηΐηρ ρΊνθῃ. -- ΑΚ δἰτεδάγ ἀρτεθὰ ὑροη, Τοηδίμδῃ 
δοαιαίηῖ5 Πανὶ ἃ οὗ ἢϊβ ἄδηρεσ. Οἡ [6 παχί πιοτῃίηρ: γηπαίδαπ 

ἔα ἱπίο ὅς εἰ Ὁ τε γεμάεσυοις το ὦ Ζαυϊά, πα 45 ἀρτεεὰ, ἢς 

Ῥτοιρῃϊ α γομηρ α΄ τοῖξὰ ἀέρι. -τ-- 3θ. Ἰοπμδίμδη βἰαγίβ [6 ὈΟΥ ἴὸ 

ἢηά δη τον, δηᾶ [ῃθη, ἢ }]6 ἢε ἰβ τυηηίηρ, 5ῃοοῖβ δῃοΐμεγ Ὁ Μν 
δεγοη ἀἕηε. ---- 87. 50 ἤδη (ἢ δὰ σαηια τ 216 ῥίαεε 97 Τὰς [ἢτϑι} 
ἀγγοῖυ τολίελ Ποπαήδαη ἀαά εἀοί, οπαήέαπ εγίοα εν τε ἐπ ἀπά 

σαϊά. 25 ποί τΖζε ἀγγοῖῦ δεγοπαῖ τἀεε 7] τη 5. 15 ἴῃ Ἔχαοὶ δοοογάδῃησα 
ὙΠ τὴ6 ἀρτεοπιθηΐ 45 ψογἄθα ἀῦονε. --- 88. Τοπδίμδηῃ ρίνεθ Δῃ 
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δαατίοηα! τηδϑϑαρε: “ασίεπ φωϊοξίν, Ὁ ποί τοῤ’ Τῆς νοτάϑβ 
ΒΡΟΚΘ ἴο ἴΠ6 ὈΟΥ ψεσα ἱπιεηἤεα ἴου Πανὶ ἀ᾽5 βὰσ. «(50 οπαϊάαπ᾽ς 

ἐαά ραϊλεγεώ 216 ἀγγοτυς απα ὀγορὰ ἠάεηι ἰο ἀϊΐς νιαφίον. ---- 38. Τῆδ 
ΜΤΙΓΕΙ Το] Π45 05 ἴῃαἱ φηε ἐπα ἀϊα] πού ἔποῖν απγέλίηρ οἵ ἴῃε τϑαὶ 

τηδίϊογ ἴῃ μδηά, μέ ομέν 7οηαδμαν απά Ζαυίά Καθ ἴῖ. ΤῊΪ5 νγὰ5 

δν] ἀθητγ τ[ἢς6 σοποϊαυβίοη οὗ τῃ6 ἱποϊάθηϊ, Ἄχοερὶ παῖ ἢ6 δά ἀβά 
ψΠᾶΐ ΜῈ πον ἢηά ἰη 21: Ζανία γοδ ἴτοτα ἴπ6 ρἷδοθ ψἤεσε ἢς 

νγὰβ οοῃορα]οά απα ἀἄγῥαγίεά, νιλῖ]Ὲ Τοπαίλαπ εαπις ἐμέο ἤὴδ εἰξν. 

8ὅ. “ψι50}] ἴδε ἀρροϊπιπιεης παιυγα!γ ἱποϊυἀεὰ θοῖῃ ρίας δηὰ εἰπια. --- 

836. ὉΠ] 5 ἴο θὲ οοτγεοϊεα ἴο ἴῃς βἰπρυΐαγ 85 ἄῦονθ. Τοπαίμδῃ μοὶ ἃ 
βἰηρὶς ἄττον, ἀπά ψῃ1ε ἴῃς Ἰαὰ ννᾶ8 τυπηίηρ ἴογ ἰἴ, ἢς 88οῖ 'σπσττν, ἴΠ6 ρϑτ' 

εἰσυΐαγ ἄσγονγ οα ΨΥ ὨΪΟἢ 80 τπηὰοἢ ἀδρεπεά, 850 85 20 2α:ς ὀεγοηαῖ ἴῃς ὈοΥ. --- 

87. κὐῸ 5] τῇς ψΠο]ς Ἰἴπε ἔγοτη [18 ννογὰ ἴο Ἴ) ἴπ ἴῃ πεχὶ νεῖβα [85 (]επ 
ουἱ οὗ (ὅ "5. Ῥοββίθ]γν ἴϊ πιδάε 7υ5ὲ ἃ ᾿ἴπε ἴπ Βοτὴ6 δδυϊγ τηδπυβογρί. Α ρατῖ οἵ 

ἴὰε οπλβϑίοη ἰ8 Βυρρ 64 Βονόνεγ δήϊεγ ἴῃς ποτὰ στῆς ΞΞ ἼΩΡΗ. --- 88. πΠῸ 
ΦῚΠ] οἵ. Ὀτίνετ᾽β ποῖδ. --- ὙΠ ΑΔ] ἴο θὲ τεδὰ 48 ἃ ρίυγαὶ (00) δ). ---- Ν2»}} 
βου] "ὲ ροϊπίεά Ν3») ψἱτ (541 ἀπὰ ἴμε ταδγρίη οἵ Β, 

40-42. Τῇε νεῖβεβ ρίνε ἴπε δοςουηὶ οἵ ἃ ἤμπαὶ ἰπίογνίεν, ψΠ ἢ 
τεηεν εἰ ἐχργαβϑίοηβ οὗ ἀἤδεοϊίοη. ὍΤΉΕΥ δια  γ (ἢ 6 γῃο]Ὲ ρτθοθά- 

ἴῃ δεοουηῖ, ποννενϑῦ, δηα πιυβὶ Ὀ6 τερατάεα 85 8η ἱηϊεγροίϊδιοη. 

1{ἰτ ννὰβ 50 ἀδηρθγοιβ ἔοσ [οπαίμδῃ δηὰ Πανὶ ἴο θὲ δεεὴ ἱορείῃογ 

Ὀείοσε 840} 5 πηϊπαὰ τγᾶβ ἔα]]γ Κηοννη, ᾿ζ νὰ5 ΠΊΟΓΘ 50 δϊεσ ἴῃς ὀρεῃ 

Ὀγοδοὴ ὑείννεθη ἢϊπὶ δηά 5 ϑδοη. ζοπδίῃδη᾽β τεϊαγῃ ἴο ἴῃς οἰ 

τ Πουτ ὨΪ5 ἀγηλβ, δἴϊοσ βδηαΐίηρ Ὀδοῖκ ἴῃς ἰαά, νου] ὃς δὴ ἰην!ῖα- 

τίοη ἴο βιιϑρίεΐοη. Τῆε ἰηίεγνίεν ἰ5 πόθον ποι ἃ ΡΌΓΡΟΒ6. 

ΤῊδ 5οϊεπηη ἀρτθεηθηὶ δά Ὀδθη πηπϊθ. Τῆς ἰεανε πδὰ θβθῃ 
ἰαάκεη. Το ϑβεαβϑοηδα νιτίοτβ σδηποῖ ὈῈ βιρροβεὰ ἴο πᾶνε 80 

1π||6 σἰδδάϊηθϑ5 οὗ ρυτροβε ἰῃδὶ {Π6Ὺ πλυϑὲ ἤᾶνε ΟἠΘ ΤΟ ΘΠ ΓΔΟΘ, 

δνθη δἱ [ἢ τίϑις οὗ {πεὶγ ᾿ἱνεβ. ΕῸΥ {ἢ 656 γθάβοῃβ ΜῈ τηιδῖ τεραγά 

186 ΡΑγΑΡΤΔΡΗ 85 ΠῸ ρατΐ οἵ [6 παγγαῖϊνα ᾿υ5ῖ οοηϑιάετε. ΝΟΥ 

ἄἀοε5 ἰξ ἄρτεὰ ψἢ ὴν δαυ]εγ ρατὶ οὗ {πὸ ῬοοΪς. [15 δἰ] υϑίοηβ ἴὸ 

ψνῆαϊ ἴοοῖκ ρΪδος ἴῃ νν.ὅ5 9 ἀγα ἀηπἰβία κα ῦϊθ. Ὁ πηυβϑῖ [Ποτγείοσγα 

τεραγὰ ἰἴ 45 ἂῃ εὐἀϊϊοτίαὶ! εχ ραηβίοη, ρυγα δηά βἰ πρὶ 6. 

40. Τῆς ἤτγϑι (Ὠϊηρ 15 ἴο ρεὶ τὰ οὗἩ με ὕογ, δηὰ δε ἰ5 {Πετγείοτα 
βεηΐ ΜΠ Ποηδίμδη᾽ 5 ψεδροηβ ἴο ἰῃς οἰ. --- 41. Πᾶνα τῃδῃ ἀγυσέ 

νι τἦξ σἱαφ ον ἠδέ είρπς ἀδα] ταεηιϊοηεα αὔονα 45 ἢἰ5 πιάϊηρ- 
Ῥίαος, σμα γε τοῦ Ἀἰς αες ὦ τὼς ργομρπά, απα ῥγοείγα αῖ ἀϊνιδο 

ἵάγες ἤΐμισ5 ἴῃ6 οσοαβίοη οι] ποῖ 5εαπὶ ἴο δατηϊξ οὗ βυο ἢ Ἔχᾶρ- 
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Βεταῖθα ρο ] θη 688. --- 45α] εαελ ἀίδοοα λΐς ἡτεμα ἀπά ἐεαε τυοῤὲ 
«οἱδῷ ἀἰς »ίεπα τα... . ἃ Ῥοϊηϊ οἵ {ἰπ|6 βθθηβ ἴο ἢᾶνα Ὀθθῃ 

δίνεη, Ὀυϊ ἰδ ποῖ ποῦν ἀἰβοονεγαῦίδ. ---- 423. Τοπαίμαη αἰβηηἶβ565 
αν ἃ νὴ ἢ ἃ τεηληάεγ οἵ {πεὶγ σονεηδηῖ: “415 Δ τυλαΐ τοῦς ἤῦο 

λαῦε φσιυογι, ἐπ 16 παριέ 7 γαλευεῖ, γαλτυελ τοῦ δε ὀεδυδει 71:2 

απ ἐάέε, αμα ὀδπυθθη γι» σϑϑ αηα] ἐὰν φοραὶ γογεῦεγ. ΤῊΣ Βεάδνυ 

ἶδο 58Υ5 : ΤΏΘΓΕ 5 Ποη6 Ὀεΐνψθθη 5 θαϊ ΑἸ]Δἢ (ΠΟΘ Υ, 1. Ρ. 267). 

ΧΧΙ. 1. Α5 αἰγεδάγ τεπλδυκεά, [ῃ15 νεῦϑε 15 [ῃε σοπο]υβίοη οὗ 
115 παγγαῖϊνα, δηᾶ᾽ τχυϑὲ μάνα βἰοοα δέου )οῦϑ,. 

40. ν"3.} ἴ5 Ἰδοκίπρ ἴῃ (ὅν, ἀπὰ ἰβ ἴῃ ἔδοϊ βυρεγῆυοι. -- 41. 32). ὈΣΝῸ] 
ἶονι τὰς οἱ οὐ ἐλε δοιίλ Οριενενν ἰδ οἵ σουτβα ἱπιροββίυϊα, Βεδὰ 22 ἼνΠ ὕΥΝῸ 
ςοτγεβροπαϊηρ ἴο ἴῃς επιεηδιϊίοι ἴῃ ν.19 (80 (δ, ἀπ 85 α͵βὸ μᾶ5 ΝρῚ ΠΡ 1Ὁ 
Βεγο). -το νι ἬΥ Ψ] τοι δαυϊαῖ ἐχεεεάοα (ἘΝ). Βυϊ νἘγ Πανὶ νἱο- 
ἸΟΥΥ͂ ἴῃ 50 ουγίουβ ἃ σοπίεβι βῃουὰ [δὲ τηεπιϊοπεα 8. ἐπ ροββί ες ἴο σοποείνε. 
ΟΦ [ιὰ5 ποιμῃίπρ ἴο στεργεβεηΐ τι, 80 [δαὶ 6. ργοροβεβ ὅσ ἼΔ πρὶ δὰϊ τη 5 

πον ἤοΓα τηθᾶῃ5 ὦ φγέαί ἐξα ΐ, Ὠϊοἢ 15 (ἢ ΟἿΪΥ 56 πη86ὲ ψγὸ οἂῃ ρῖνε ἴξ δέτε. 
'ΚΙ. τρμογ τεπιατκβ {πᾶὶ ψἢὶ γα ἐχρεοῖ ἰ5 ἃ ροΐηϊ οἵ {ἰπ|6, ἀπά ργοόροβεβ 
ὈγῚ ὍΝ ἪΡ, ψΒῖοὰ Πονγονεσ ἀο65 ποῖ βεεπὶ βυβίαϊπεά ὈΥ υἀβᾶρα. --- 49, “ΟΝ Ὁ] 

5 [86 εἴτοπδουβ ἰπϑεγίίοη οὗ ἃ β8ςγῖρε ννῆο βυρροβεὰ {86 νογάβ οἵ [πε οδί ἢ 
τγεσε ἴοὸ [Ο]]ονν. -- ΧΧῚΙ. 1. ὉΡ.] [86 βυρ)εθοῖ 8βετῃβ πϑοαββδγυ, δηὰ φανέα ἰβ 

σούγεοῦν δα ἀεὰ Ὀγ 65. 

ΧΧῚ- ΧΧΥ͂Ι. θανὶὰ δὴ οί] οἀρίδίμ. 

ΧΧΙ͂, 323-10. αν οοπιεβ ἴὸ ΝῸΡ, νθσε ἢἷβ ρρθάσγδῃσε 
ΒΓ] 65 ἴῃ6 ῥτίεϑδῖ. ΗβἜς δχοιιϑε8 [15 ἰδοῖὶς οὐ ῥτγονίβίοῃ δηά οὔ 
[Ο]Ιοννοῖβ, δηά τϑοεῖνεβ ἴῃς βδογεὰ ὑγοδὰ δηὰ αἷϑο ἴἢς ϑνογὰ 

οἵ ΟοἸϊδιῃ. 
Τῆς Ὀτίεῖ πατιταῖῖνε 5 νῈ}] (ο] 8. ΤῊ πδίυγαὶ χασϑιίοῃ 5 ἢ εῖΠ6Γ 

ἰῖ 15 ου ἴο δὴν οἵ [ῃε ρῥγεσοδάϊηρ βεοϊΐοηβ. Τῆς βυγρτίβα οὗ ἴῃε 

Ρῥηἤεβδὶ ἱπάϊοαϊες ἐμαῖς αν ἃ ψᾶβ δοσιβίοιηε ἃ ἴο ἵγᾶνεὶ σῇ ἃ 

τεϊίηιθ. ΤῊΪβ 15 ἀρρσοργίαϊα ἴοσ ἃ πιδὴ ψῇο ἢδα δἰίαηθα Ῥγοπ- 

δΠΟΘ 85 ἃ οδρίδϊη, δηὰ ψῆο ἢαα Ῥεοοπλε ἰῆς͵ Κίηρ᾽ 5 5οη-ἰη-ἰαν. 
Τῆς σοπάϊιοη ἴῃ Ὠοἢ ἢ ῥγεβθηῖβ ΒΙπι56}---- που ν ΡΟ 5 

δηὰ νἱϊδους ἐοοά -- ἰα ἀηυβααὶ, Ἔνθ ἴοὺγ ἴπ6 ΟΥ̓ ΠΑΤΥῪ ὑγάν θοῦ. 

ΤῊΪΚ ἰ5 ἱπεοηδίβιθηϊ, ηοῖ ΟὨΪγ ΜΠ Πᾶν ̓ 5 ἀδιι4] οοῦγβθ, Ὀὰϊ δνθϑὴ 

ΜΙ [6 τεργεβεηίϊδιοηβ οὗ ἴῃ6 σμαρῖον θὲ βπιυαϊεά. Εοτ ἰη ἴῃαὶ 

ομαρίεγ αν μά δπιρὶε {ἰπ|ὲ ἴο διγῃΐϑῃ ἈΪπη5ε  ἴογ τῆς δίρῃϊ 

ΜΠ Οἢ ἢδ βυδρεοϊεὰ ψου]ὰ θὲ πδοθβϑαγ. Τῇε οοηάϊίοη ἴῃ να ἢ 
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ΒΘ ἄρρθαῖβ Ὀεδίοσα τῇς ῥυίθϑὶ ἰ5 [6 παῖυγαὶ βϑαιδὶ οὐ ΟὨΪΥ ος 
Ῥτεσδάϊηρ βεοιίοῃ, δη4 τῃδιὶ ἰδ [Π6 οὔθ νῃεσε ᾿ανία ἰ5 Βαϑν ἰεὶ 

ἄἀονπ τπτουρῇ [6 νίμάον οὐ ἢ πουβα δῖ ἃ {ἰπ|6 θη ρυαγαβ 
ΜΈΓΕ ΙΓ αΥ ροβῖθδά, ἤδη ἰἤθτα τπιρῃς 6 ἀδηρογ ἴῃ [ῃῈ ρ]εδτα 
ΟΓ αἰδϑῇ οὗ ψεδροηβ, δηὰ ἤθη ἴῃ ἴῃ βυάάδη ἴετγοσ, Ὀγοδά ψουἹὰ 

ποῖ Ρὲ τπουρηϊ οἵ Τδαβα τεάβοῃβ βεε ἴο 051} }7 [6 σοηηοχίοῃ 

ἱπαπηθαϊαίοὶν ἢ το, 

ῷ. Ὑηα νϑῖβα σοηηθοίβ Μ06ὲ}} ψ] 10} οὐ 10.55, ὙΠΟ την 6 

τῆς οὐρίηαὶ : 454 Φαυϊά πε πα εςεαῤεά ἴα πἰρῃὶ οὗ Ὠἰ5 ννεά- 
ἀϊηρ, απα ξαμις ο Λιοῦ, το Αλένιείσελ 716 φγίεσ] ΝΟ ννὰβ ἃ βδῃοῖ- 

ΟΔΙΎ, 85 ἰ5 δνϊἀθηΐ ἔτοτῃ ἴῃ6 οοπιϊηπδιίίοη οἵ [Π]5 δοσουηῖ. [ἰ 

ΜᾺ5 ΜΙΗΙη (6 ἱπηηεάϊαία )ατϑα]οϊίοη οὗ 5411, ογ΄ 6 οουἹά ποῖ 

Βᾶνα ἀδαδὶξ ψ τῇ 1ϊ 80 δυπητη τ] γ. Α ἰονῃ οὗ ἰῃ6 πᾶς ἰ5 Ἰοοσαϊθδα 
ἴῃ Βεηϊατηῖη ὈγῪ Νεδεηνίδῃ (1133, δηὰ τμῈ βᾶπις 15 ἱηϊεηἀθὰ ὮὉγ 

Ιβαϊδῃ ἴῃ ἢΪ5 ρίοΐαγα οὗ ἴῃ6 ῥγόρτεββ οὗ δὴ ἰῃηνδάϊηρ ΘΏΘΙΩΥ [ΤῸ ΠῚ 

186 ποτ (15. τοῦ). Ετοῖῃ [πε ἰδίτογ ραββᾶρε, νὰ δάση ἰῃαὶ (Πς 

ἴον νγὰ58 ἴῃ {πὸ ἰτηπιθαϊαῖα ν] οἱ η οὗἨἁ [6γαβαίθη. ΤῊΐβ βἰϊπδίϊοη 

νου] ΔΏΒΨΕΙ 41} ἰῃε ἡδϑαβ οἵ οὔγ ραββδᾶραε. ἢανί ἃ ψοι]Ἱὰ παίυ- 

ΤΑἸΥ τηᾶκα ἢΪ5 νγὰν βου τῃινατα ἔτοπὶ ΟἸ ΡῈ Δἢ 50 ἃ5 ἴο γεᾶοῇῃ ἢϊβ. ονγῇ 
εἰδη. Ηε νουϊά 5ἴορ Ὁ βιρρ 168 δὲ ἴῃς ἢἤτγβί ἴοσῃ ἴῃ Ὠοἢ ἢς 

τηϊρῃς μάν ἔπεπάβ. Νοὺ ἰδὺ ἱτητηθαϊδιῖοὶνγ οὐ τῃ6 γνὰν ἴο Βειῃ- 

Ιεῆδηι, δηά ἰῃ ἢἰβ Ηἰρῃς (ἰαἴ6 δἵ πιρτ) 6 νουά τϑδοῖ ἰξ Ὀγ τἴ86 

ΘαΙγ ἄαπῃ. ΑἸ ποθ ἢ [Π6 ρῥτοϑὶ ἐαϑις ἐγενιὀέξηρ 10 μισοΐ Φαυϊά. 
ἴῃ τό’ τὴς Θῃθι κἢβ οἵ Βει]θμ πὰ ἴγθπλῦ]ε δἵ {Π6 βρ γα] δυτοοστγαῖ. 

Ηετε ἴῃς ῥυεϑῖ ἴαἶκθ5 (ἢ6 βδπα δἰττὰ46 ἴῃ ργθβθησα οὗ ἴῃ βθουϊαῦ 

δυῖῃποῦῖγ. Τὸ αἰβετγεηςσα ἴῃ τῇς ροίηϊ οἵ νῖενν ἰ5 οὐνίουβ. ὙΠῈ 
Ρτθϑὶ ἰβ βιγργίιβεα δὲ [ῃ6 ψἂν ἴῃ ψῃϊοῃ Παν ἃ σΟπῃΊ68. --- γζν αγί 

ἕο σίρε, απαὶ πο γιαη τοῖα ἑλεε 2] ἴῃς ενϊάεης ἱπηρ]]οδιΐοη 15, 

ἴηπαῖ αν νγὰθ υϑι8}}Ὺ δοοοιηραπίθα ὈΥ δὴ δϑβοοτῖί. --- 3. Πανὶ ά 

ἰηνεηῖθ δὴ Ἔχοιβο, ἰο ἴῃς εἴεοϊς {παὶ ἢ 15. οὔ ἃ ρῥιδϑϑίηρ εὐταηά 

ἔτοπι ἴῃ6 Κίηρ, ἀπά οἠβ [ἢαϊ Γαι γο5 ΒΘΟΓΘΟΥ: 7016 ἀϊηρ ἐ0η21- 

γι αη αἱ 6 ὦ γιαίσγ “ο- αν, ἀπε σαϊαῖ 10 γι6. Ζεΐ πο νιᾶπ πον 

αηγήλίην οὗ “ἀὰε »ια δον μῤοη τὐλίεῦ 7 «ἐπα ἐλε6} τῇς παίωγαὶ ἰηέετ- 

ΘηοῈ ἰ5 {πὶ δ πιυδὲ ποῖ δἴίγαοϊ δἰζεπίίοη ὉΥ ἴγαν αὶ]! ηρ ἢ ἃ 

σοπιρᾶπυ. Ηε ἱπεϊπηαῖθβ ἤόννενεῦ ἴῃ {πε ἴτοορβ Πδά ἃ τεπάδζνοιιβ 
δΔρροϊηϊεὰ : “4πώ 26 γομηρ νιέπ 7 ἀαῦυέ αῤῥοϊκέρα 10 »ισεί γ6 αΐ 

ὦ εεγίαέη δῥίαεε. ---4, ΤῊΣ Βαβία οὗ ἴῃς ἀδράγίυγα 15 Ρ]εδαβα 85 ἃ 



198 : ΒΘΑΜΌΕΙ, 

ΤΟΆ5ΟῚ ἴοτ δϑκίπρ ὑτον βίοη: 454] ποὺ 7.7. διογε δέ τού ἐλίη ἐὰν γεαελ 

,υε ἴραυές ὁ ὀὄγεαί, γίνε ἐξ μις, ον τοῤαίευεν γα} ὁε αὐ λαρά, ---- 

ὅδ. Τῆε ρῥτγίθϑιβ οὐ)]θοϊίοῃ ἴο ρίνιηρ ψῆαὶ Ὀγεδα ἢθ 85, ἰ5 : ΖΖέγε 
ἧς πὸ εονηοπ ὀγεαα τοὐ δ η μὴν γεαελ, λογά διογε ἧς «αεγεά ὄγεαα 

186 Ἰαίϊεσ, θείης σοηβεογαίεα, ταδί Ῥ6 Ὠδηα]εὰ Ὀγ ςοηβεοταίεα 

ΡΕΙβοη5 ΟὔΪγ. ΤὮ5 αἀἰα ποῖ οτὶρίπα!]Υ πλθάὴ τῃδὲ ΟὨΪγΥ ἴΠ6 ῥγεϑβίβ 

οου]ά δαὶ 1. [Π|κῸ τς βδοτίῇςθϑ, ἴ σουἹά ργοραῦὶν 6 δαΐθη ὉγῪ 
ὙΟΓΒΠΙρΡΡεΙβ ἀν ρτεραγαά ΠΠτυγρίοα! γ. ΑΒ ἃ βαίδβριατά, βοῇ ρεῖ- 

805 1ι511.4}}Κγ ρατίοοϊς οὗ ἴπε οοηβεοταϊθα ἰοοά ψ ἢ] ΟΥ πραγ [ἢ 6 
βαποίιατγ. Βῖ ἴΠΕῈγῸ 56 6ΠῚ5 ἴο Ὀ6 ὯΟῸ τεάβοῃ ἴῃ ἴἢ6 παίιγε οὗ 

τὨηρβ ἢν τ 5ῃου ἃ ποῖ Ὀ6 ἴακβθη ἀνδΥ, ᾿Γ ΟἾΪΥ ὈΙΌΡΕΥ σᾶγα νγὰ5 

ἐχογοίβεα. --- 77 ομέν ἡι6 γοιηιρ γιόθ ἦαῦε ἀεῤί ἐλενισείυές ,»οσι 

τὐον!αη} {άδν γτιϊρὰ! ἐαὲ 14, 56 ἴῇ6 παΐαγαὶ σοῃοϊιβίοη οὗ {Π6 56η- 
ἴεποθ. Αϑ ἰβ δρυιπάδῃης Υ οἰεαγ ἴτοπὶ ἰ(ἢ6 Ῥεηϊδίθεις αὶ Ἰερ 5] ΔΊ Ο, 

85 ΜῈ] ἃ5 ἴτοῖὴ Αταῦὶς ὑϑᾶρϑ, ἴμῈ βοχυδὶ δεῖ γεηάθτβ οὴς ὑπῆϊ ἰοῦ 

ΔΏΥ 8δοτεαά σΕΓΘΙΏΟΠΥ ὉΠ} [Π6 ρτορετ ρυπῆοδίοη ἢὰ5 Ὀεθὴ ἀηάστ- 

ξοηε. ---α. ΤὭς οὔβοιγγ οὐ Πᾶν! ̓ 5 γερὶν 15 ρσοῦδὈνγ ἄπ ἴο Οὐ 
ἰθηογάησα οὗ ἴδε δυΐδοτ᾽β σοποερίίοη οὗ δΟΙΥ δηᾶ ργοίαπθ. [ἢ 

ΔΏΥ οᾶ56 δ ρίνεβ ἀϑϑυσαηοα οἡ 16 ρατγίἰσυϊαῦ ροϊπὶ οὗ ἰῃααγΥ : 

Βψή τύογῖση ἀσύέ ὀδόπ ἐεῤί ονι μα ἂς σίσαγε τὐΐση 7 σο ὁ! απ 

ἐχῤεϊϊποη. ΑΒ ΜΑΙ Μγὰ5 ἃ 5Δογϑα ἡ οσκ, ΑὈ5ΠΊ ΠΕ ης6 ἔτοπὶ ἐνευυ της 

Ρτοίδης ννὰ5 Πανὶ 5 ἤδοϊς ἰη 41} ἢἰβ σδιηραίρη8. --- 4πωη] ψι6 αγης 

4Γ 46 γοιηρ πιόμ τὐεγό εοηφεεγαϊεα αἱ 5ἰατίίηρ, ἃ5 γα ΒΌΡροβε 

νὰ5 ἰῃ6 ουδίοπι ἴῃ [Ιβγα6], ἔτοιὴ ἴἢ6 Ὄχργεβϑίοη φύηϑεζαίς ταῦ, 

7ετ. 6 Μίς. 4. Πανὶ πλαῖκαβ ἢ5. ἀββυγαησαϑ 50 β8ἴτοὴρ παι ἢε 

Ἔνθ β88γ5 (ἴο 4}1 δρρεάγδηςθ) [παῖ  ἴῃ6 Ὀτγεδὰ ψγεῦα σοπιηλοῃ 

Ὀτοδά, ἴξ ννουϊά Ὀδοοιης οοηϑεογαῖθα Ὀγ σοηϊδοῖ ἢ [ἢ 6 σοηδ6- 

οταϊεὰ νϑββεὶ 'π γῇ! ἢ ἢ6 ῥγοροϑεά ἴο σϑυγγ 1. Τῆς δχαοῖ ψογάβ 

ἴῃ ἢ ϊοἢ ἢ6 οτρί πα! ΘΟ] ςα [}}15 ἀδο]αγαῖίοη ἅτ απίοτιαπδίοὶν 

Ἰοβί ἴο υ5. --- 7. ΠΕ ρῥ]εα νν5 εἤεοιιαὶ, απ 26 ῥγίοτέ σαὺε ἀΐφι ἐον- 

σεεγαϊεα [[ο047 ,ἴ0» “λεγε τῦαᾶς πο ὀγεαά ἠλεγε ἐχεοῤέ ὄγεα 97 “λε 
2γεδεπεό γοπουοα ὕγονι ὀφίογε γα λτυοῖ, ἐο δίαεφ ἀοέ ὄγεαι ἠλεγε, {16 

ἐν 1: τας [αζέη ατύαν. Ασοοταϊηρ ἴο ἰαίεγ συβίοηι [15 νγὰ5 ἄοῃςε 

ΟὔςΘ ἃ ΜῈ Κ, [,δν. 24. ---ὃ. ΤῊΘ νεῖϑε ἰβ εν ἀθπιν ἀεοίρπεά τὸ 
ῬΓΘραγα ἕο Ποβϑρ᾽5 Ὀείγαγαὶ οἵ Ὠανὶά Ἰαίεσ, 22΄. ϑοηλα δᾶνε {πόγε- 

ἴογε βιρροββά ἰἴ ἴο Ὀ6 δὴ ἱπίεγροϊαιίοη. Βευῖτῃς Ἰαΐετ ραβϑᾶρα 56 6 Πὴ5 

ἴο ῬΓΘΒΊΡΡΟΚ6 [ἢϊ5 6. Ὀόοερ ἴδε Εάοηλῖο, ψῆο ἰ5 ἀεϑογ θεά 85 
͵δαμέ'» ν»ιμέσλεγα, ννὰ5 θρῖ δ ἰῃ:6 βϑαποίπδγυ ὈΥ 5οπια γε] ρίοιιβ (ας θγο- 
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τη Π14}} ΟὈ]  μαιίοη. ---ϑ. Πανὶ 4 ϑκβ δΙΓΙΠΘΙ [ῸΓ Βρεᾶσγ οὔ 5νοτγά 
βδίησθ ἢ6 δᾶ5 [εἴς ἢἰ5 οὐσῇ ψεαροηβ Ῥεῃηά : 207 216 ζίμρ᾽ς ὀμδίμεες 

τὐας μηρέπξ} 15. Ἦϊ5. ῥγείεχίι. --- 10. Τῆε ῥτίεϑὶ τ6}}5 οἵ τῇς ϑινοτά 
οἵ ΘοἸϊαιῃ, τυλονι ἡάοι ἰαῖεέ σίαν ἐπ ἐὴσ ναίζεν οὐ Φίαλ] ἴῃς ἰδη- 
ξύδρα ἰβ υϑεά ἴο ἱπάϊοαϊε ἴμαὶ Πᾶν πὰ ἃ Ῥεῖίεγ {{π|6 το τῃῈ 
βϑνοσαὰ τΠΔη Παὰ δΔὴγ ομε εἶβθὲ. [{ μαά Ὀεεὴ ἀδροβιίεα Ὦγ Ὠανίά 

ἴῃ [6 βαποίυδγυ, δηᾶ ννὰ5 ποῦν τυγαῥεω 1: ὦ φιαμίέ, ὀελίπα 26 

εφλοα  τῃε ἰαβὶ ρῆγαβε ἰ5 οὐ θὰ Ὀγ (5, ρεγῆαρβ θεοδυβε οἵ ἀϊ5- 

Ικ6 οἵ ἴῃς ἐρβοά, ψῃϊος ἤεγα οδπηοῖ 8 ἃ ραγπηθηὶ οὐ ἃ Ὀγδϑδϑί- 
Ῥίαῖθ. Αἱ ᾿αν!α᾽ 5 ἀδϑβίγθ, ἰῃ6 βινοσὰ 15 ρίνβη Πίτη. 

2. Ὁ)] νὰ δὰ ἀπυβυαὶ ἔοσπη οὗ τε (Ἰοςσαιῖνε) δοσυβαῖϊνε ἐπ ϊΐηρ, (65.235, 

90 ἐ; ϑῖδάε, 132 (Ρ. 102). 7εἐτοπα (δεσοτγαΐηρ ἴο ΒΒ], Οεορ. Ρ. 198) Ἰοςαίεβ8 

ΝΟΡ ἱπ ἴδε νἱοἰπῖγΥ οἵ Γγάάἀα. Βαϊ ἴπετεὲ ψουϊά βεεπὶ ἴο δα πὸ τεϑβοῦ ΨἘΥ͂ 
Βανί 5βουϊὰ ροὸ νγεβίνναγα, ἀπά ἱπῖο {π6 σουπίγυ οὗ ἴῃς ῬἨ]Ἰϑιΐπεβ. Ῥεγῆαρβ 

]δγοπιε νγὰβ πιονεὰ ὈῪ ἴπ6 ἐο]ονίπρ δοσουπὶ οἵ Πᾶν] 5 σοπιίπρ ἴο Α(ἢ ἢ. 

Βαϊ {παὶ 15 ἔτουτι ἃ ἀἰβεγεηῖ ἀοσυπιεηί. Τῆς βᾶπὶε ᾿ἰπε οὗ ἀγρυπιεηὶ 15 (οἸ]οννοά 

Ὀγ 5 ἤπι. (Ρ. 719 [.) ἴο τεξυῖς ἴἢοϑε ψῆο βυῦρροβε Πανὶ ἴο ἢανε βεὰ δοτγοββ [ἢ 8 
]Τογάδπ ἴο π3) (εἴ, 74. 811). ---- Ἴθ0)πν} ὙΏεγα βεεπιὶβ ἴο θ6 πὸ ἀουδὶ ἐμαὶ {πε 
βεςοπὰ Πα] οὗ ἴῃς πᾶπιδ '5 ὁπε οὗ {πε πᾶπιεβ οἵ Ὑδῆννε ἢ}! οἵ. Μοοζε οἡ 14. 851, 
γε ἢπὰ δὴ τ πν, 148, ννῦο οῆείϊαιε ἃ5 ὅδυ}8 ῥγίεβί, δῃὰ ἢδ 15 ργοῦδθ]γ ἴῃς 

βδηθ ἢ οὖν ΑΒ πιεϊ ες. (ΔΒ Πα5 Αδὲνεείεελ Ὠδτα. ---τ ὙὉ ΓΝ Ρ9) 6548 τοδὰβ5 

ον Ρο, Ψ ΒΙΟΒ νου ΡῈ παῖυγαὶ ---- θὰ οα ἰμδὶ γεγῪ δοσουηῖ 38) πιυδὶ θὲ ἴακεη 

ἴο θὲ οτἱρίπαὶ. --- 8. ποῦ ἼΡοπνκὉ] ΟΘ0ΔΒ ἨΔ5. 1.0} 5ἰπΊρ]γ. τ 2] ὃ δδά5 

σήμερον, »»Ἀοἢ ἰδ Ἀρρτορτίαϊα δπά ἐοσοῖρ]8. Τῆς ἀαγ Ὀερδὴ νυ ἱἢ ἴῃς ἐνθηΐηρ. 

Τῆε οοτηπιδηά Ὀεΐηρ τεςεϊνεὰ δἵ οὐ αῆεσ βυπάονῃ, ἴο Ὀ6 οαττεά ουὖἱ αἴ οὔςα 

νοῦ Ρ]αυβι ὉΪγ ἐχρὶαῖη [αν 5 ἀρρεάγαποα ἴῃ ἴΠῈὶ δδυὶν πλογηΐηρ αἱ ΝΟΡ. -- 

ΠΟΙΝῸ] 56 6πΠῚ5 ἴο θὲ οπιττεὰ Ὁγ ΔΒ, ὙΠῸ ἴῃς περαῖῖνε ἰὰ Βα5 [πε ίοτοε οὗ 
αἱ αΠ!---- ἢετα ἠε, πο πιαπ ἔμσιυ αἱ αἱ οὐ ἐλε πιαδίον, (ε8.35, 1.7 ἐ. --- ὍΣ ὝΦΝΥ] 
5. τοἀυπάδηϊ -- ρεγθδρβ ἃ 5. θε᾽ 8 Ἐχρδῃβίοῃ. ---- 9»..}} ταΐρῆς ροβϑίθγ 6 ἃ 
Ῥοεὶ ἔοττῃ (6 εβ5.28, ἐς ὁ; ϑίδάε, 465). Βαϊ [ἢε πιεδπίπρ 18 ποῖ 50 βοοΐ 85 ἴ 

νε Ββαὰ Ἔν, ν᾿ ΒΙΟἢ 5μουϊὰ ργοραὈ]ν θὲ τεβίογεά; 6 διαμεμαρτύρημαι ρΡοϊπίβ ἴο 

ΡΠ, ὙΠΟ 85 τεδα ἂ5 ἰξ ἔγοπι "ἢ. Βαϊ {86 ἔοστῃ πιῖρῃϊ ἐαυ8}}γ θὲ ἰτοπὶ 

ψν. 1 δε οτὶρίπϑὶ τεδάϊηρ γγεγε ϑν ἴτ πιρῆϊ σῖνα τε ἴο ῬΟΪἢ ΠΡ" δηά 

παρα, ΚΙ. ργοροβεβ Ὅψυ, Εχ. 2942 7οὉ 211, --- ΣΌΝ 550] 2 Κ. 65. --- 4, Ψυ- 0] 
ἄοεβ ποῖ Ἴοῃβίβὲ ψνἱτἢ ἴπῈ ἀεβηϊϊε πυτάρεῦ οὐ Ἰοᾶνεβ αϑκεὰ ἴοσ, Ὗε ἅτε 

Ποπιρεϊ]εὰ τπετείοτε ἴο τεδὰ Φιον ψ ἢ ΟΡ, εἰ εἰσίν (εἰ μΒα5 ἀτορρεά ουἱ 

οἵ (58 ονίηρ ἴο ἰϊ8 τεβειηδίαπος ἴὸ {πε Ὀερίππίηρ οὗ ἴῃς πεχὶ ψοτζάλ). --- 
ΝΧΌΣΣ 1Ν]7 ἰδ 8 σοποῖβα νᾶ οἵ βαγίπρ, ογ τυλαίενεν Ἰάοιε εανοί βηά. --- δ. Ὀπ] 
8 ἴῃς ορροβίϊε οἵ φ'᾽ᾧ. ΟΥ̓ σουῖβε νὰ οαπποῖ πάρε ἴπε δοῖ οἵ ΑἈίπιείεο ἢ ὈῪ 

186 Ἰαΐετ Ἰερ β]αϊίοπ τ μῖο ἢ σοπιπιαπάεα {πὶ τς Ὀγεδά οὗ ἴῃς ργεβεῆοα 5ῃουϊὰ 
θὲ εδίεῃ ὈΥ ἴῃ ῥτίεβίβ οηἶυ, πὰ ομἱν ἴῃ [πε βδποίυδλγυ, [,εν. 249. ὙΠετα ἰ5 ΠΟ 

ενϊάεπος ἴπ [ἢ ]5 παγγαῖϊνε {παὶ 1Π6 ῥτγίεδὲ ἀἰά ποῖ ἰακε 4}} 1π6 ργεσϑυῖ!)η5 
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ΠΘΟΕΒ5ΔΓΎ. --- ΠΠΠ ΟΝ τῆς ὃν ἰβ ρτοραθ]ν ἐτγτοπθοιβ ἀαρ !οαϊίοπ οὗ {πε ργεοςά- 
ἰπρ ὅπ. --- θ. (οπίεββεα υ ἃ ἀϊῆουε νεσβο, ἀμ ὁπα ἱπ ψ Ὡ οι τῃς νεγβίοπβ ρῖνε 

5 Ππ||6 ΒΡ. Εογ ἴδε τεϊρίουβ ἰ4εα5 ψψῃῖ ἢ 116 δὲ ἴῃς ᾿»αβὶ5 οὔ [αν 45 ἀβϑιγ- 
δηςα8, οἵ, ΕΘ. Αεὐϊρίονε οΥ “Δ δενεΐέθς, ρῃ. 365, 436. ---- φῦ 52.591] οἀπποῖ 

πιεδῃ {παῖ ἰῃς ρτίναϊίομ Πᾶ5 Ἰαβιεὰ “άγες ἐαγς (ΑΝ., εἴ, ἈΝ.), ποῦ {μαΐ [1 μδ5 

Ἰαδιεὰ αὐσε ἑάγεέ ἷαγε ΜΠΪΟΒ ψου]ὰ πᾶνε ὕεεμ ΑἸ βογε ΠΕ ]Υ ἐχργεββεά. Ιἰ 
ΕΧΡΙΈ5865 ἃ σΟΙΠΡΆΓΙΒΟΙ : ὧς γέείεγία» αγιαἰ {ἦε ἀα»}) ὀεγογσν ἃ. 6.) 85. ἴῃ ἰοτηλεσ 

τἰπιεβ. Πανὶ οἱδῖπιβ (μαι Ηἷβ ουβίοπι ἢ45 αἴνναυβ ὕεεπ ἴο ἴακε οᾶγα ἔογ σἰϊυαὶ 

ῬΌΓΙΥ οἡ 41} ἢϊ5 ἐχρεαϊοῃβ ἀπὰ τΠδϊ 1} 15 15. πὸ ΘΧοορ(ΊΟΗ, --ττ γ"}}] πγαϑῖ ΟΔΥΓΥ͂ 

ου ἴπμε ἀεβοτριίοη οὐ ννῆαϊ ἴοοκ ρῥΐασς αἵ {πε βἴατε : ἢ ονεεηι τυέῦς ἑαδοο. . . 
απο {{ε ἐφιεῖῤηρέγς Οὗ “λε γοιεηι πιο: το γε κομδεοζα ει, ΤὨΪ5 (ΠΥ πιροῖβ ἴῃς 

Ρτοβυ 5. βογαρῖθβ, ἂἃπὰ ἰβ ειῃρμαβίζεα ἴῃ γμαΐ (Ο]]ονν8. -ττ πὶ ὙΥῪ ΝΥΠ}] ἰ8. απίη- 

τε] Πρῖθ]ε. αν! οἂπ Βαγα Ϊγ πιθᾶη ἴπαΐ με 18 ἃρὸῃ ἃ ρϑᾶςθ80]6 (ἀπά ἱπετγείοτε 
εολη10}1) ἸουγηοΥ, ἴοῦ [Π|5 15. αβί4ς ἔγοπῃ {πὸ πηδῖη ρύγροβα, ὙΠετε 566 π}5 ἴο ᾿ς 

ΠΟ νῪ οὗἉ βιτίηρ {πε οἴαιβε ἰηῖο ἴΠ6 σοπίοχι, δπὰ [με ἴδχὶ 1 ργοραῦΥ ἀπδουπά, 

Ἑτοιῃ [Π6 οἴδυβα ψν ὨΙοὮ [Ο]]ονν5, νγ6 σοποὶα 6 τΠδϊ Πανὶ ἃ τηβᾶπί ἴο 580 {πᾶ ἐνεῃ 
οοπηπιοη ὑτεδὰ ἡγοῦ Ὀεοοσπλς ουηβεογαϊοα Ὀγ σοπίδοϊ νγἱ ἢ [ἢ αἰγεδαν οοηδε- 

οταῖθά νεβ8ε}β οἵ ἢἰβ {ὉἸ]οννοῖβ. ῬΟββίοὶΥ ἴῃς σἤδηρε οὗ ὙΥῪ ἴο ὋΣΥ πιρῃῖ 

ἜῃδΔ}]6 υ5 ἴο ρεὶ (μἷ5 πιεδῃηίῃρ:: ὅΠ ἽΔῪ ΝΊΠΥ Ξε για τοόνς ἐΐ αὶ ἐορεηη071 ἠέρι, 
»ευεν Πεἶρος ἐέ τοοιιμεὶ ὀέεοπιθ εορσεογ αἰεαῖ ἐμ ἐλε νεστε (ἴα Μ ὨΙΟΣ 1 Ψ}} θὲ οατ- 

τε) οἴ. Ὁ ψΐοἢ [ανουτβ ([Ὠ}5. σοπβιγιοτίοη, [που ρἢ ἰξ τοῖα ὙὙ, το ἢΝῚ] 

ψου]ὰ ργο ρα Ϊν θᾶ ἴῃς σοπϑίγαοιίίοη ᾿ι5ῖ βυρρεβίο; (58 8εθπιβ ἴο πᾶνε τεδὰ 

2. ΟἾ]Υ, ψψὨΐῈ 651. πορίεοῖβ ἴπὰ τνογ 5 δορεῖμοτ. ---- 5531 διὰ τὰ σκεύη μου (ὃ 
Ῥεγθαρ5 ρῖνεβ [με οὐ ρίπαὶ πηθαπίηρ. ---- Ἴἡ. ὈΛΛΟῚΘ5 1 [πε ΡΊυγαὶ 15 ργόρδῦὶν ἀπε ἴο 

τῆς δοοστειίοη οὗ ἃ Ὁ ἔγοτῃ ἴῃς ερὶππὶπρ οὗ [ῃ6 πεχῖ νοτγὰ (Υγε.). -- 8. 92] 85 
ἴδε τοοῖ 15 υβεὰ αθονς ἔοτ ἴμαϊ ὑνμῖο οι 85. το] μ]ουΒῚγ ἐογ ἀἄεη (4000), ννὲ ταῦ 
βυβροοῖ {παῖ ἰ πιδᾶῃ8 Πετο, ἐφ ὁν α ἑαόοο, οὐ ἴῃ δοσογάδπος ψ] ἢ Ἰαΐθσ συβίοπι, 

ξεῤί ὃν α υσῖῦ (30 ϑοῇπι. ΨΨῆΟ σοπηρᾶγεβ πε ἰὰνν οἵ ἴῃς Ναζίτίϊε, Ναπι. 6, θυϊ 

118 ἀοε8 ποῖ τεχυῖγο ἃ βοϊουγη ἰῃ ἴῃ βδῃοῖαδτΥ). --- ὈΡΠ 2 Ν] γέμων τὰς 

ἡμιόνους (Ὁ ἰΒ τεβίοτε Ὦγ 1ἀρατάς (8 .}λὴ Ρ. 45, ποῖθ) 88 ὈΣΘΡΠ 52 Ν, ἀπά 85 

ΩΝ ἰδ ποῖ υϑεὰ οὗ ἃ οὐτος ἴτε Ἰαϊζεν (ν ὨΙοἢ 15. [6 πιοτε αἰβίουϊε τεδάϊηρ) 

βῃουὰ ργοραυϊυ θ6 δάοριε4, Οταεῖζ βυρραοβίβ ὈΥΣ ὍΝ (Οεεῖ. ἀρ 7)ιάίον, 

1. 183), δἀορίεά ὈΥ Ὠγτ., 1δὰ., ΚΙ. --- 9. πρῦθὴ ὉῈΝ}] ΤῊΣ ἔωγπι Τὴν Οσσυῖα 
πούετε εἶδε. ὙΤὴε ρυποϊμαϊοτθ νν5ῃε ἃ ἴο ἀἰ5: προ 58. 1 ἔτοπὶ }}Ν δῃᾷ ρεσβᾶρβ 

ἴο 1ἀς πηι ν ἴ ἢ ὉΝ, (δ Πα5 ἴδε εἰ ἔστιν ἐνταῦθα, ν»Ὠϊςοἢ ΝΘ. ΒΌΡΡΟΒβ65 ἴο ἰπαϊ- 

οἂῖα π Φῦ ἄντ, Ποῦ ρἢ ἢς Πηά5 ἴῃς ἱπίετοβαηρε οἵ πὶ δΔη4 2) ἀπυβυαὶ, Α8 186 

ἵνο Ἰεἴξοτβ ἀγε ποῖ ὑη}}κὰ ἴῃ 1ἴΠ 6 οἱ αἱρμαϊοῖ ννὲ ποεά ποῖ ἀθηγ [με Ροββί ΠΥ 

οἵ οης δγεϊηρ τἰϑίακοη ἔογ ἴῃς οἴπεσ. Βυῖ {{ τῆς οτὶρίπαὶ ὑγεῦα ὉΝ γγὰῈ ΤηδΥ 

διρρυβο (δ ἴο πᾶνε ἀνοϊ εα τς δροβίορεβὶβ Ὀγ ἱπβογίηρ ἴδε. 1 Πιδᾷ δἰγεϑαγ 
βυβροςῖοά [ῃς6 οΥ σ᾽ ΠΔ] ἴο "ὲ πρ ΦῸ 'νν, σηαΐ τυλεῦς ἐς “άδγο, Ὀείογε 1 βὰν ΚΙ͵οβ- 

τοτηδηπ᾽β σοπ)εοΐαγε ἴο ἴῃς βᾶπ|Ὲ εἴποι. ΤΙ ἰ5 ἴο {Π|5 ἀυοϑίϊοι ἔπαὶ ΑἸΙπιο]ες ἢ 

το ρ 168. -- γ1)] ἃ βϑυρροβειὶ ραβϑβϑῖνε ρδυίοῖρ!α ἔτοσὶ γπ). ΚΙ. σοπ)εοΐατοβ 

Ὁ, ἐεείςῖνε, οἰγο, πῃ. 955, Μοτα ργορα]θ 8. ΥΝ) (ἔτοπι ῬῈΝ), οὐ ΦΎΓ). 

-1ὸ. Τῆς Καλίεν οὐ Εἰαλ ἰβ ἃ τείεγεποε ἴο 172 οὔ ἴο {Π6 οτἱρῖπαὶ δοσουπί 

ἥτοπι ψ ῖο ἢ {παῖ μὰ8. θθεη ἀχραηᾶεα. -- Ὁ }}} 15. [8 ραβϑϑῖνε ραυίἰςῖρ]ε. --- 
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112] ἰβ ροϊηϊεὰ ἴπ πιδν εἰ] οἢ 8 π2 Ῥὰϊ {Π]5 ἰβ ἰποοστεοῖ. Αἱ [86 επὰ οἵ ἔπε 
νεῖβε δα καὶ ἔδωκεν αὐτὴν αὐτῷ Ωῶ. 

11-16. Ἡανϊὰ αἱ [16 οουτί οὗἩ Αο 8}. -- Πανὶ ἐβοαροβ ἴο ἴῃ8 

οουτ οὗ Αο ἰδ Κίηρ οἵ δῖ. ἼΠεγα ἢῈ Ὀεοοπλθβ δη οὈ]θοῖ οὗ 

᾿βυβρίοίοη, δηα ἐείρῃβ τηδάῃθϑβ, ἡ ΠΘΓΕΌΥ δ ῥγαβεῖνεβ ἢΪ5 116, δὰ 

15 δ]ονγεὰ ἴο ρο. 

ΤῊΣ Ραγαρταρἢ ἰ5 πιο ἰπῖο ἴἢ6 παγταῖϊνε 50 παῖ ἰξ βθϑηβ ἴο 

{οἿϊονν πδίιγα! γ οἡ ἴΠ6 ῥγεσβάϊηρ. ΟἿ οἰόβεὺ ἱηϑρεοίίοη Ψὲ 566 

τμαὶ 1’ ἀοεβ ποῖ. Τῇ ορεηίηρ νεῖβε ἱπάϊοδῖεβ ἴμαὶ Παν ἀ᾽ 5 Ηϊρῃς 
ψγὰ5 αἰγθοῖν ἔτοιὴ ἴΠ6 ργέϑεησα οὗ 541. [ἢ [με ργεβεησα οὗ ἰῃς 

ΟἸἰττε5, πηοσθονεσ, ἃ νου] 6 δῃ ἰηβαηα τΠηρ ἴο ΟΔΙΓΎῪ ἴῃς ϑψοτὰ 

οἵ ΟΘο]ϊαῖῃ. ὙὙῇα Ἰϊπρυϊβεῖς πλαγκβ οὗ 50 ϑῃοτγί ἃ ρίβοε ἅγ6 βοδγοδὶν 
βυηοίεηϊ ἴο ΔΘ τ. [Ὁ τᾶγ Ὀ6 σοπ)δοϊυγεά πονγενασ τΠδὶ ἴἰ 
ΟΥΑΙ (ΟἸ]οννεὰ (ἢ6 δοοουηὶ οἵ αν ᾽5 βοουτῃ δ Βδιηδῇ 

(195). 

11. Αςμίϑὴ Κίηρ οἵ (δίϊ ἰ5 ἴῃ βαπὴς ψῆο ψὰ5 Πᾶν! ἀ᾽5 ονοτὶοσὰ 

ἴῃ 15 Ἰαῖθγ σᾶγθθσ. Τῆδ ργαβθηῖ δοοοιηΐ βθεθιὴβ ἴο 6 Δῃ αἰζειηρὶ 

ἴο ἐχρ]αίη ἀυναν ἴῃς ἴδοι οἵ βίου. --- 12. Τῆς βεγνδηίβ ([μαῖ 15, 

οἴἤοοτβ) οὐ Ασδίβῃ ἀγουβα ἢϊ5 ϑυβρίοίοηβ: 25 ποῦ “ἠϊς δαυϊα, ἐδ 
ἀίπιρ οὐ 146 απα 2] ἴμε σοποεσρίίοπ οὗ ἴμε δυῖθογ ψῃὸ οου]ά ρυΐ 

16 αμποδιίοη ἱπῖο [6 του οὗ ἴῃ6 ἈΠΕ] Π65 αἵ [5 ἀδίε ἰ5 

Ἡδῖν ΕΙῪ πη ϊβίοτίοα. ἤζας 1 πού το Τὰς σιαηὶ ἐπα τάεν ταηρ τη 

απεός “αγίηρ. δαμέ ἤας σἰαίη ἡ ἐπομφαπας απ αν λῖς “εν 

ἠἠηοσαπαῖς 7 [Ιἴ ἰ5 ουποι5 ἤοίνανοῦ ἴαΐς (ΟἸ 4 [ἢ 5. (ε]]ονν- οἰ [ΖΕ 5 

5δουὰ ποῖ δάάπςε ἴμΠ6 ἀδαίῃ οὗ ΠΕ ἤδΙΟ ἃ5 ἃ ρατί οὗ [86 σῇαγρε 

ἀραϊπϑὶ Παν!ά. --- 18, 14. Α5 Ὀανίά τεῆεοιθά οα ἴπε56 οτγάβ δα 
(εατεά, απο ἰϊρμίρεα ἀϊς ριαδγείαηάηρ, απα γαυδε ἐη ἐλ εῖν» ἠαρεῖς, 

απο οὐγιε δά οὐ 6 ἄοογς, απο ἐξέ ἡ ς ρς γεπ ἄστη μῤοπ ἀρ 

δεαγ αἱ! 5ἰρτιβ οἵ ἃ πιδηΐδο. Ἐννδὶ ἃ οἰϊεβ [8 βγη}! ασ ὈθμανίουΓ 

οἵ ὕ}]1γ8865, ἀπά οὔ Αταῦῖς δηά Ῥεγβίδῃ ἤδγοεβ; ϑοῆπι. ΠΕ ΓΟΠ5 

Βγιῖις. ἀπά ϑοίοῃ. ---1ὅ, 16. Τῆς Κίηρ ἢδ5 πὸ τε 5}. ἔου τἢ 5 βοτί 
οὗ σοΡΔηΥ : γον 5:6 α μιαύύνιανι, ὁπ τον σλομέμ γοι ὀγίηρ ἤϊε 10 

»ι 7) Α(»ι 7 ἐμ ἐπεᾷ οὶ νιαώνιέμι τάκ γομ σλομί ὀγίπρ ἠλῖς ἰο γαῦέ 

αἱ νοῦ ολαΐδ {λιν ἐορθ ἵρίο μὶν ἀομδε ) ἘἙτοῦλ ἴῃ ἱπιρ|οὰ 

αϑϑοσιίου τῃαὶ ΑΟἢδῃ αἸἰτεδάγνγ μὰ πηδάμπηθη ἐπουρῃ, 5οπὴ6 ἤᾶνα 

ἱπηαρίηεαά τπᾶὶ {πε τηετηθετβ οὗ ἢἰ5 Πουβεμοὶ ἃ νεγα (ἢι15 δ] οἰδα 
(ϑεμην. ρ. 719, ἡ: οἰϊε8. Ὧο διιιῃοτί 165). 
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11-16. ΤΙςε ορεπίηρ νεῖβε : φαυϊαὶ γο56 απαὶ Πεώ ἐλαί ἀαν γον ἐὰλδ ῥγέδεριες 

ο7 ϑατ:, ΡῬοϊπίβ ἴο βοπιει ῃϊηρ βαυ]ῖεγ [μαπ [ἢ 6 ἱπίογνίενν ἢ ΑΒἰπιείεςῃ, ΤῊ 5 
νψεῖβε, {{ οὐ ρίαν (ΟἸ]ονν παρ (μαὶ ἱπίεγνίεν, μου] τεδὰ: 4.4 Φαυΐα τυεριΐ 

“ἄδηκε. Ὑπαῖ ἴμε ρεέπεγαὶ βίγ]ε οὗ 115 βεοϊίοῃ ἰ5 β' πιῖϊαγ ἴο {μαι οἵ 10}8.:33 ἰ5 

ἱπάϊςαϊε ὈγΥ Βα., Ψῃο ῥτϊηῖβ {πΠ6 ἴννο ἴῃ ἴῃς βᾶηηε οοΐουγτ. 1 νεπἴυτε ἴο {Πῖπκ 

τῆς ροϊπί οὗἁ νἱενν ἴπ6 δᾶπιβὲ. [π Ὀοιἢ, Πανὶ ὰ 15 ἀεἸϊνεγεὰ ψὶῖπουΐ {με δἱά οὗ 
[5 ρτονγεβϑ8. Ργονίάεηῃςς ἰ5 ἢἷβ ρυϊάς ἴῃ Ῥοίἢ, ἀπὰ ἢ15 Ἔἐβοᾶρε, γϑβὶν πιϊγαου- 
Ἰουβ ἴῃ οἣς ο886, 5 {|1||6 βῃβοτὶ οἵ ἴμαῖ ἴῃ ἴδς οἴδεσ. Αμπὰ [{ [αὶ δοοουπὶ 

ΒΟ 5 γεβειθίδησε ἴο 161-16 Ὀγ [ππ ροβίκίοῃ 11 ρίνεβ ϑατημεῖ, [Π18 θεῖγαγϑ 8 5ϊπ|- 

11ὰγ σοππεχίοῃ ὈῪ οδ] ηρ αν ξέριρ ο7 ἐἐἀε ἑα»ά, ---11. Φη")Ν] ᾿Αγχούς (ὃ. 
--12. οοὔνϑ ἀπὰ 22.2 ἅτε ψυτεμ 88 ἴῃ 181,--- 14, ὉΦὉ}} τε ἔοσπιὶ [5 
Ῥεγπαρβ ργεβεγνεά [ἴῃς οτὶρίπαὶ (Ὠἰγὰ ταάϊοαὶ. ΕἾ5ε, ἰὶ 15. ἃ οἰεγίςδαὶ εὔγου ἔου 
ΩΦ οὐ ἸΦῸ (Βῖδάε, 493 α; Οε58.35, 6ο ὦ, 75 ὁ). ΤΈε νεῖ ἰβ8 υδεά οἵ οἤδηρ- 

ἷπρ ομε᾽β οἰοίμεβ, 2 Κ. 2539, ἀπά ἰπ ἴῃς ΗΝ Βραεὶ, οἵ ἀϊθρυϊϑὶπρ ομε᾽5 56], 

1 Κ. 143, ὉΡῸ 5 ἴῃ6 ἰαϑδὶβ οὐ ἤδνουγ οἵ ἃ [Βίηρ, ἀρρ!εἀὰ βρυτγαιίνε!ὶυγ ἴο [Π6 
οΒαγδοῖεγ οἵ ἃ παϊΐοῃ (Μοδθ), [ετ. 481}, ἀπά ἴο (88. υπάεγβίαπαϊηρ οἵ ἃ ρεΐβοῃ, 

1 5. 2588. ΤῊς αἰ βίου ΠΥ ἢ ἴῃς ρῆγαθε μετα υβεὰ (ἀπά ἴπ ἴΠ6 ἴογτιλ ἸΏ ΦΩ 
γογόσον 8. 341 ἀερεπήξηϊ ὁπ [ἢ}18 ρϑββᾶρθ) 5 ἴῃαἴ οἣς ἄοεβ ποῖ οὔδηρε δἷ5 

υπάετβίδπαϊηρ ἃ5 ἢς ἀοεβ ἢΐ5 οἱοίῃεβ. ΤῊΐβ 15 [εἰῖ ὉῪ 4 ν Ὡΐοἢ τεπάθτβ καὶ 

ἠλλοίωσεν τὸ πρόσωπον αὑτοῦ. Ιὶ ἰ5 ἱπῃροβ5:}]6ς ἴο ργείεσ (ῃἷβ ἴο ἴῃς πιογὰ 
ἀπῆσυ! τεαάϊπρ οὗ 35, Ὀυϊ Πέτα 15 γεᾶβοῃ ἴο ϑιρροβε ἴῃε οὔυβουγιν ἀπε ἴο 

εδυὶγ οοτγυρίίοη οἵ ἴῃς τεχῖ. ΤΒα εἐχερείίοαὶ ἔβεϊηρ οὗ ϑοδπίαϊ (ν μὸ δάβοτοβ, 

οὗ οουῖδε, ἴο [86 Μαββοτεῖὶς ἰεχῖ) Ἰεδ.58. Εἰπὶ ἴο 8εὲ ἴπαϊ {πε σῆδηρε οἵ ομε᾿ 5 

ἀπά ετβίδη ἰηρ ἰ5 αἰἰγ υΐα]ς ἴο Οοα αἴοπθ. [π ἔδοϊ, ἰδ 18 ροββϑί υἷε {παὶ Οοά 
(ογ Υδῆννθε ἢ) νγ88 ἴδε οτ βῖπαὶ 8] εοῖ Πέτα, 80 ἴπαΐ {πε ρᾶγα]]ε] νυν [με ἀεἰῖν- 

εἴᾶποα αἱ βδῃιδῃ νγᾶβ ὁπσε ποτα βιγικίηρ ἱπᾶπ ἰξ πονν ἰ5. τ σὑΠ}] εἰτπετ 
»μιπμεα δἐνιδοί νιαώ, οὐ γαυεαῖ ἀπιάογ ἴπ6 ἱπῆἤμοπος οὗ ἔξαγ,"7εγ. 2516, Τῆς 

ποχί οἴδυδε Πᾶ5 ἃ ἄου})]ε ἱγαηϑίδιίοη ἴῃ (δ. ---- Ὑ.}} Ὁ Ογέ, 15 βδιρροβεὰ ἴο 

τλθδῃ γιαζε ριαγᾷς, ἃ5 ΜῈ 580 σεγιῤῥέε. Βαϊ ( καὶ ἐτυμπάνιζεν τεπά εἴθ. ΓΝ), ἃ5 

ν 85 ροϊπίε οὐ ὈΥ (Αρρε]]υ8, Οσήμεα ϑάςγα, Ρ. 261. ῬΟΒΒΙΌΙΥ ὙΓῚ 8. ΟἿ]Υ 

ἃ ῬΒοπεῖίς βρε!]πρ οἵ η.», Ενν. Ο Κ͵2π8,1Π. Ρ. ε16, Ε᾿ Ττ. Π]. Ρ. 83. ----1δ. 5)5] 
Ὁπ6 ἰβ8 ἰεπιρίοα ἴο ταβίογε 17 --- ἐζ γου 85ε6 ἃ πιδάτηδῃ, τυάν 5ῃουϊὰ γου ὑχηρ 

Βίπι ἴο τηθῦ --- ΣΟ ΦῸ Φ᾽Ν] σδηηοῖ θὲ δε ριαρ τς πιαά (ΑΝ., οἴ. ἘΝ.), θὰξ τμ6 

νγοτὰ5 τηυϑὲ ΡῈ ἴπ6 οδήεοϊ οἵ {με νετῦ. --- 16. πὉΓ] Ῥγοραθν οὐ ρῖηδ ΠΥ πΌΠΠ 

(ΚΙ.). το πισῦν] υδεα ἴῃ σοπίεπιρὶ 88 ΤΟἿ, --- ν5;}} ἱπιρ!1ε5. μὲ [πε ἐχρογίθησα 
νγν885 Ὀυγἀθβοπιθ ἴο ἢΪπΊ. 

ΧΧΊΙ. 1. ΧΧΥ͂Ι. 256. Ῥανϊἃ 858 81 οπί  αΥ. --- ΤῊς νᾶτίουβ Ἰοσ4]1- 
1165 'π νγῇϊς ἢ ἢς 14 Ὠἰπη56 1 ἀγα πχθπιὶοηδθά, δηά τῃ 6 (αίϊυτα οἵ θαυ] 

ἴο 5εἰζε, ῃἰτη ἰ5 ϑδῆοψῃη. 6 ἤανε ἀπρ!οαῖα δοσοιηῖβ οἵ Πᾶν] 5 
Βραγηρ 541 ἤδη ἢς δὰ ἢϊπι ἴῃ Πἰ5 ροψεσ. ὋὙΠΘΓΕ ἄγ αἰ5οὸ οἴμοῦ 

᾿παϊςαιίοη5 οὗ σοτηρ!]αιίοη. Βαΐ [Π6 βεραγαϊίοη οἵ ἴ[ῃ6 ἀοοιπηεηῖβ 

5 ἀϊβῆσυϊι, ονπρ ἴο τῃ6 παίυγε οἵ ἴῃς τηδίεσία!. [ἢ Δ οδβ6, ἴῃε 
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παῖγαῖίνα σοηδβίϑίβ οὗ ἃ βίτίηρ οὗ δαἀνβηΐυσεβ, βοὴ οὗ ψῇῃὶο [ΌΓΠῚ5 ἃ 
τη] οἵ [56], 

ΧΧΤΙ. 1- δ. Ῥαν!ὰ οοἸ]εςοῖβ ἃ ἴσοορ οἵ (ο]Ἰονγεσβ, ἀπ Ὀτίηρβ 5 
[Δι Πεῦ δπά τηοῖπεγ ἰπῖο ἃ ρίδοε οἵἉ 5αξεϊγῃ. --- 1. Τῆς ορεηίηρ ᾿ννογάβ 
ψου]ὰ σοπηθοῖ ἔα τὶν ψγ6}} ἢ 21’ 2110 οὐ 21.563, Ετοπὶ ἴΠ 6 ρεπεταὶ 
ἴοπα οὗ ἴῃς ῃδιγαῖϊνε, ἴΠῸῪ ἄρτεὰ Ὀείϊεγ ἢ 21] ἴδ ἢ τς 

οἴμεῖβ. Αἴεγ ἴῃς βίρμπαὶ ρίνθη Ὀγ οπδίπδῃ, ἱπογείοσε, αν] ννεηΐ, 

85 “85 τηοβίῖ ἡδἴυγαὶ, ἰο 5 οὐῃ οἶδ, ψἤθγα ἢς ἔοι πὰ 5δίεϊν ἐμ 4ὲ6 
τδοηρλοία 97 Αμαν] ἴῃς εαῦό, ψ ὨΪΟἢ ἢᾶ5 Ὀθοοῖης {γα Ἰοηδ], 
οτἱρι παῖδα ἴῃ ἴῃ6 ΕἸΤΟΙ οὗ ἃ βοῦῖῦθ. “μένε ῖα ὁπῈ οἵ {πὲ 

Οὐδηδδηΐϊθ ἴονγῃθ ΨΏοβΘα Κίηρβθ ἃτὲ βδαϊὰ ἴο ἤανε Ὀεδθὴ Ἴσοπαμπεγοή 
ὈΥ ]οβμυα, 705. 12,5. Ι{ 5 τηδηιϊοηθα ἴῃ τῃ6 ΘΠερἤ εἶα, Ὀεΐννε 
7ατπιατῃ ἀπ Θῃοσοῇ, [05. 155; ἴῃ 2 (ἢγ. τ1ὖ ἴἴ σοΠ]65 ἴῃ ἱπηπιεαϊ- 
δῖθ οοπηδχίοῃ ψτῃ ϑῃοσοῖ, δηὰ ἴῃ Νεῆ. ετὖὸ τ 15. ομθ οὗ τῃ6 

ἴονη5 οἵ πῆ. ὙΤῆεβα ἱηάϊ!οδιίίοπβ ροίηϊ ἴο 4 Ἰἰοσδῖίίοη οὐ ἴδε 
νναβίθγη εἄρε οὗ [ἀδἢ δηά ἔανουγ πε ἰἀδπβοδιίοη ἢ (ἢ 6 ργασ5- 

δὶ Αἰ. (ἦα: ο". ΜΊ76, Βα 1), Ὀνεῖνα παῖ !ε5. νγαεϑὲ ὉῪ βου τ ΤῸ ΠῚ 
ΒειΒΙθἤεη. ΤΠὲ Πυάδῃϊιε ΨΨΑΙΤΙΟΥ ῥτοόρδὈΪν αἰγεδάγ δὰ ἔπ θηα5 

ποτε, δηά 6 ψὰ5 Ἰο "δα ὈΥ ἢϊΒ οὐνὴ οἶδὴ. ὙνΊη Ὠανιά οὐκ] αννεά 
τον νουὰ ποῖ Ὀε 58έε. --- 2. 1 ροββεβϑίοῃ οἵ ἃ βίγοῃρῇο]ά, ἢῈ 

5000 Ὀεοδηια Πεδὰ οὗ ἃ θαπά οἵ 5ο] ΐθιβ οὔ Ὀδηά 5: Ζάεγε ρα ἰ- 
εγέ το ἀΐνι αὐτὰς οῤῥγέσεεα ] ἴῃοβε τεπάδγοα ἠδβρεγαῖθ Ὀγ (ἢ 
ἀεπιδηαβ οὗ {Πεὶγ πλδβίθιβ, σημα οὺ27} οἠδ τυὴάσ ἀαά ἃ ἐγφ 07} ἃ 
Ῥγαΐαὶ ἐχαςῖογ οὗ ἀερῖ5 ψῆο νου]ὰ ποῖ ἢ δϑίταϊα ἴο 56}1} (ῃ 8 ἀεριογ᾽ 5 
(ἌΠΩΣΪΥ ἰηῖο βίανεγυ, 2 Κ. αφ'; αμα ευε7} ἐνιὀι Πεγεα πα η] δοσοτάϊης 
ἴο 305 πε Ψῆο0 ψΕΓῈ ΔΏΡΤΥ Ὀξοδιβ6 οὗ 50Π16 ρτίθνδῃςθ. Τῇ σᾶβ6 
οἵ Πανίά ἰ5 5βίπηαγ τὸ {παΐ οὐ ερῃίμδῃ (74. 11). ΤῊΣ επογρειῖς 

τηᾶη ΨῇΟ ἰ5 ουἰάαννεα δΑβ 1} ραῖῃεγθ δι ἢ ἃ ἴοσγοθ. ΤΉΘΥ πυμηθεγεά, 

ἴῃ Πανὶ 45 οδβε, ,ομγ ἀμπαϊγει χιδη, δἷ ἃ Ἰαῖοτ βίαρε οἵ (ῃε ἢἰβίογυ 
Με ἢπά 5ἰχ ῃυηάτεά, 309. --- 3, 4. Τὴ νεῖβε5 ἅγα δη ἰηϊογροϊδ[οη, 

ΟΥ δἷ ἰδαϑβῖ ἔτοιη ἃ αἰβεγεηϊ βοιισοθ. Π6Ὺ 16}} ἢον Πανὶὰ επιγιβιθα 

Πὶβ ἔπεσ δηά ἢϊβ τηοΐδμεσ ἴο πε Κίπρ οὗ Μοᾶῦ. Τῇῆαε δοσουηῖ ἢδ5 

Ῥεδθη ἐουπά ρῥ]διϑῖ Ὁ ]Ὲ οἡ [ῃ6 στουηά τπαὶ Ἐπ τῃ6 ΜοΟδΌΙ 655 ννᾶ5 
ΔῊ δηςεβῖγεθα οἵ Πανίά. Βαευΐῖ ἴῃς ίδεϊ {πὶ ἃ γουηρ ννοιηδῃ Πδά 
πηᾶτηα ἱπίο {πε ττρὲ οἵ Τά, τεηουποίηρ πεὺ ονη ροάς δηὰ 

Ἰεανίπρ μΕῚ (δίῃετ'5 ἤουβε, ψου]ὰ σοηβια6 ἃ ᾿γθοδτίοιιβ {{π|6 ἴὼσ 
δεῖ ρτεαί-σγαηάβοῃ ἴῃ οἱαϊγιίηρ Ργοϊθοῖϊίοη. ΗΘ Ἴίχῥελ φῇ Μοαό 
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Βότα πιθηςοηδα 15 ποῖ παπιδα δραίη δηὰ οδηποῖ ὃς ἰἀεηιἢεά. Οἡ 

τῆς τεδάϊηρ οἱ Πανὶ α᾽5 τεαιεβϑβί --- 24} γι} ζατὖεγ απαὶ "π) νιοίδοῦ 

ἐπυεΐ το δλσε ---- 58ὲ τῃ6 οὐἰτσαὶ] ποία. ---ὅ. ΤῊθς ὑπεχρεοιεά 
ἰηϊτοάιοιίοη οἵ σαα ἠὲ φγοῤῪεφί βονβ ἴῃαΐϊ ἴΠ6 νεῖβε ἰ5 ΌὉῪ ἃ 

αἰδετγεηῖ μδηά ἔοπι ἴῃ 6 οπὲ ἴμδΐ ντοῖς "2, δηὰ ἴτοτι (6 οης ἰῃαΐϊ 
ντοῖς δ΄. Τῆς ρυγροβα ἔοσ ψῃϊοἢ ἢα σομη65 ἰ5 ἴο νάγη Πανὶ ἃ ποῖ 
ἴο τετηδίῃ ἴῃ Μίζρεῆ, νηὶ ἢ Ὀείηρ ἰογεῖρη ρτουηά 5. ἀποΐδδῃ, Ὀυϊ 

ἴο ἐσης το τἔᾳιε ἐαηπά οὗ 7μάαλ. Ιπ σοηβεαμπεηςα οἵ 15 δᾶάνϊος 

“αυϊά εα»ης το “ἦε ροά 97 Πεγείά. Τα Ἰοσαίίοη 15 ἀηκηοόνῃ. 

1. οὔ γι] ἰβ αἷ8ο ἔουπὰ 2 5. 2318 (απὰ τ (τ. 1115, νυν ἢ ἰδ ἀδρεπάεπὶ 
ὍΡοη ἴἴ). [πα ὈοΙῈ οα868, ἴπε νγογὰ ἴ5. (ο]οννεὰ Ὦγ ἃ γεΐεγεποε ποῖ ἴο ἃ ΠΡΌ 
Ῥυϊ ἴο ἃ πχ (οὗ. ν..). Οπ [Πϊ5 δοοοιηῖ ΝΥ ε.᾽5 σογγθοϊίοῃ ἴο ᾿υΣΌ ἢετα πὰ ἴῃ 

2 5. 23,8 15 πον ρϑῃογα}ν δοοερίεά, οἵ, 2314, ΑἜοἄνε πὶρῃϊ αἷϑβο θὲ ἐοσπίβεά 

85 ἃ 5ἰτοηρῇῃο]ά, 48 ψγεγε ἴῃε οᾶνεβ ἴῃ ΟἿ] δε ἱπ {πε {ἰπιεὲ οὗ Ἡετοά. ΤΒε 

τεδάϊτίοπ υν ΐοἢ ἰἀε μη ΗΠ 65. ἴΠ6 σαν οὐ Αἀυ]]απὶ υνἱἢ [Π6 ἱπηπηεηβα οανόγη οὗ 
Αἰλαγεῖζ»ε ἰβ ἰτασεά ἴο ἴῃ ἔνε! ἢ σεπίυτγυ οὗ οὖ εγὰ οπὶν (Βαβάεκετν, δ δες- 

“ἐπε, Ρ. 133). Οπ [με πᾶπηε Αἀυ]δπιὶ οὗ, Γαρατγάε, 3.Λλ᾽ Ρ. 54 (ἔτοπι 'σάμἠα, ἐο 

ἡμγη σοί (6). --- ὃ. ῬΧῸ] οἵ ἴῃε 5ἴγαιῖ5. οἵ ἴῆς ᾿πῃδϊϊδηῖβ οἵ ἃ βεβίερεὰ οἰ, 

κι. )868 7εγ. 109. ---8, 4. Οὐ 16 ὕνο {μεοτὶοβ σοποεγηίηρ' {πε τεϊαϊΐοη οὗ ἴμῈ 

γνεῖβο5 ἴο {πε Βοοκ οὗ Επιῃ, ἰξ βεεῖηβ ἴο τῆὲ τποτὰ ᾿ἰκεὶγ πὶ ἴΠε56 ἄγε ἴῃς 

οτίσίπαὶ ἴπᾶπ [πς τένεῖβα (οἴ. Νεβι]ς, δα. ἢ. 14 δπὰ τε). Ὑὴὲ ΒΔΟΌΡ ποδὶ 
οοηςεῖξ ἴμα Πανὶ 5 (αῖεγ, πιοίμεγ, δηὰ Ὀγοίμεγβ γεγα 5ἰαίπ Ὁ ἴῃς Μοαδθίϊεβ 

δἴτεγ θεΐηρ επίγυβιεἀ ἴο τῃεπὶ (ϑ.ἢπι. Ρ. 743) μᾶ5 πὸ ἐουπάαίίοη ἴπ τῃς ΒΙΡΙ] οὶ 

τοχί. --- ΝΧ}} ἀοεβ ποῖ βυϊξ {π6 [Ο]Ἱονίηρ Ὁτν. γε ββουϊὰ ργορδθὶγ τεβίοτε 

29 88 ἰ8 τεδὰ Ὁγ 35: »νιαγηεαΐ Ὦ, ταὶρῃιϊ θὲ δάἀιυςεα δ5 μανίηρ ἴῃς βᾶπι6 ίοζςε, 

Ῥαζ ἴ ῥγοθαὈ]Υ βοεὲβ Ῥδοκ ἴο γινέσθωσαν (5 ΜΟΙ ΝΥ. νου] δάορίὶ (αρρατ- 

ἜΠΠΥ τοδάϊηρ 559). (ΤᾺ. ῥγείετβ εἴπ μεσ γὴν οσ 2Φ᾽ ἴο [με τεδαΐηρ οὗ 34.) ΚΙ.᾽5 
αἰτεταρὶ ἴο τεϊδίπ Ντν ομδπρίπρ ὍΣΩΝ ἴο 5 ὮΝ, 5 ορροβεὰ ὈΥ πε [ο]οννίπρ ψΨ. 

---Ὁ9.Ν] παρὰ σοί (58, μετὰ σοῦ (5 πανε [6 5βίηρυϊατ, ν ΒΙΟἢ ἰβ το Ὀ6 ῥτγείεσγεά, 
-- οῦτασρυ 0] ργοῦδΌ] ἴῃ [Π6 86πθε ννμαὶ Οοα ν}}} ἀο ον γεν δελαζῇ, οἴ. 145 

2559, --- ὈΠ)»] Ροϊηϊθὰ ὈῪ ἴη6 Μαββουῖϊεβ ἂἃ5 {πουρῇ ἔγοπι ΠΠ), τεδὰ Ὁ (ὅ 85 
τπουρἢ ἔτγοπι ὉΠ), 15 γε} ἱπίεπάθα ἔοσ ὉΠ)", ἔγουι πῸῺ} (ε. οοπβγπιεὰ ὈΥ 

Ὦτγ., Ψῇο οἰϊεβ 5. δηὰ {ζ ἴῃ ἰανουγ οἵ [Π6 γεδα!ηρ)). --- ΠΧ 821 ἰανουτβ (ἢ ς τεδά- 
ἴπῃρ πΣῸ ἀῦονε. δὅ Ππονενοσ 88 ΠΡΥΩΣ ἤεγὰ ἀπά ἴῃ ἴῃς [Ο]] ον ὶηρ νεῦβα. --- 

ὅ. σαά “{4ε ῥ»οῤῥεί 18 380 οΑ]}]ςἃ ἴῃ ΟΠΪΥ πα Οἴμοῦ ραββᾶρο, 2 5. 241}, ἀπά ἴΒεγε 

τῆς {Π6Ὸ 8εεπιβ ἴο θὲ ἃ ἰαῖς ἱπβεσίίοῃ ΕἸβεννῆεγε ἢθ ἰ5 ϑαυέΐα ᾽ς 5εεγ, 2 8. 2411 

(πὰ μὲ ρᾶγαἝ!εὶ τ Οἢτ. 219), 2 (ἢ. 2938, Ηε βεϊοῃρβ ἱπ ἴῃς Ἰαῖεσ βίου Ὀυΐϊ 

ποῖ μετα. γε βῃοιυ!ὰ αἱ ᾿ἰεαϑὲ ᾿ς ἴο]ὰ ἤον ἢς Ἴσατῃε ἴο ΡῈ ἢ Πανὶ ά, ΤῊΣ 

οὈ]εοῖ οὗ δἷ5 ἱπιγοάυςίίοι ἰ5 ἴο ρεῖ ᾿ϑανὶὰ ὈΥ ἀϊνὶπε σοτητηδηὰ ἔτομι βοτὰς ρίδος 

ουϊβϑί4ε Τά Ῥδοκ ἱπῖο ἢΐβ ον σουπίτγ. ΑὈίδῖμαγ μδά ποὶ γεῖ οοτπε ἄονῃ 

νἢ (με ἐρμοά; [με οτγδοῖε 15 ᾿μογείοτε ἱπιρογίεα ὈΥ ἃ ργορῃεῖ. Α5 Αἀυ]δπι 
νν88 γεοκοπεά ἴο [υάδῃ ἰὰ 8 ργοῦδθ]ε ἴμαΐῖ ἔος ΠΎΣΌΣ Βετα νγὲ β8μου]ὰ τεδὰ 
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πρΥ 52 (Βα, Ζο]]ονηρ Κ].). --τ- νὴ} ἃ τουρῇ τερίοπ σονεγεὰ ἢ τὨΙο κεῖ. (ὃ 

τεδάβ μεγα Ὅ}. το ΓἽΠ] ΡΟΒΒΙΙΥ δῇ Αταπιαϊζίηρ ἔοτπι οἵ Φ Π, 23,6 (6. [οἸ]ονν- 
ἵπρ ἃ σοπ]εοίατε οὗ Ενναὶά, Οἱ Κ7178. 111. Ρ. 123). (ὖ τεδά5 σαρείκ οΥ σαρίχ. 

θ-23. ΤΊ σϑηρθᾶποθ οὗ 5811 ΡΟΣ [6 ῬΥ]θδί8. --- ὅϑαυ] ἸΕα ΤΏ 5 
τη ΑΒΙτεἸ δ ἢ ἢα5 αδἰάδαά αν 4. ὙὍῆδ ῥτὶθϑὶ 56 ἱῃεγείογα δι τ- 

πηοηδα δηά συεβιίοηθα. Ηε δάγηϊϊ5 ἴἢ6 δεῖ, θὰϊ ἀδβηΐθθ δν]]} 

ἰπίθης. Βιΐ ὅδ] ἰ5 ποί βαϊ5ϑῆςξα δηά, δἵ ἢ5 σοῃιπιδηά, ἴῃ 6 νΏο]8 

ῬΙ ΘΙ οἷδῃ ἴα ον ἄονπ ἴῃ οοΪά ὈΪοοά. ΟἾΪΥ οπο --- Αἢϊπλα- 

Ἰε ἢ 5. 80 -- ἐβοᾶρθϑ, ρβεῖμδαρβ δεοδιιβε ἢ6 νγὰβ ἰεΐ Ὀθῃϊηα ἴῃ [Π6 

Ἰουγηου ἰο Οαἴδεαῆ. Ηδς ἤεεβ ἰο Πανὶ νι [ἢ6 δρῃοά. αν 
τεσεῖνεϑ Πἰμ Δηα ῬΓΟΠΊ1565 ἢἰπὶ ῥγοϊθοίϊίοῃ. 

θ6-28. ΑΚ5 {δε βεοϊίοῃ 15 ρἰδί εἰν ἴῃς βεημεῖ οἵ 215-10, τ[ῃεγα 15 πὸ οδ]εοϊίοῃ ἴο 
ϑυρροβίπρ ἴξ οτ βία ΠΥ σοπίϊπαουβ ἢ (παῖ. ε πιυδὲ ἤονενεῦ βυρροβε {παῖ 

ν.5 μαᾶϑ ὕθεη βιτεἀ ἴο ἴῃς ρῥγεβεηΐ οοπποχίου, [Ἃπ ίδςϊ [Π6 ἢγβί μι] οἵ ἴῃς νετβα 
ἰδ ἰσγείεναπι. Τῆς ἔαδοϊ ἴπαὶ Πανϊὰ δπὰ ἢἰβ πεὲπ νετο ἄμοτον ἢᾶ5 ποιῃϊηρ ἴο 

ἀο νυ 540} 5 νεηροαᾶποες οα {πε ρῥτίεβδῖβ. Τῆς ρᾶγαρταρῃ ψου!ὰ θα βυβῆς!ε παν 

ἱπιγοάυσεά Ὦγ ὅν, ὍΤῊΘ οεοϊ οὗ ἴῃς δυΐμοῦ 8 Ἔν ἀεμο ἴο 5μῆονν μον ἴμ6 

Ῥτίεβογ ογαοὶς σάπια ἴο Ῥ6 ἢ Πανὶ ἰπβίεδά οἵ ἢ 568]. 

θ. 4ηώ δαμὶ ἀεαγά τλαὶ Ταυίά πα λϊς γιδη τὐόγε ἔποιυμ ἴῃ 
ΔΙ ΠΟΥ ἀοε5 ποῖ [6}] 5 ἢονν ἴΠπῈῪ ἀναγα τηδάθ Κηονῃ, ἀπά 540] ἴῃ 
Ὠἰδ 5Θρεθοὴ Ὀείγαγβ ἢο- Κπονϊεάρε οὗ Πανὶ 5 νμεγεδρουΐβ. ηδί 

πῆονε5 ἢϊ5 στα 15 [παῖ ποης οὗ ἢΪ5 Οβσειβ μ85 [ο]ὰ Πίτη οὗ ]οπα- 
1η8η᾽5 ἐπ επϑῃϊρ ἕογ αν, ποῖ {παὶ Ὀαν ἃ ἢᾶ5 τεοσυϊ τἀ 4 ἔογοβ 

οὗ πιῆ. Τῆεβα σοηβι ἀογδί! οἢ5 [051 ἃ5. ἴῃ πλαϊκηρ [15 οἰδιιθ6 ἃ 

τεάἀδοτίοηδὶ ἰπβοσίίοῃ. ---- σαν  τύας σὐπηρ ἐπ Οἰδεαὰλ πα διε 
Ζανιαγίς} ] Ῥετπαρβ ἃ ψ6}1- Κπόνῃ ἴσεα |κὲ ἴῃ6 Ῥαὶπὶ ἀηάετ νη] ἢ 

Περοσδῃ 86ῖ ἴο δάἀτηϊηἰβίοσ ἠυβίϊςς, 14. 45. ΤῊε Ἰοσδ ΠΥ 5 ἔαγῖΠ σ 

ἀδβοσί θεά δ5 οἡ ἴῃς δασιαὴ (ἀΔεοοταϊηρ ἴο (5) οἵ βαποίιιδτγ. δα 

Ὦξ 58ῖ ἰη βίαϊε τού ἀΐς φῤέαν 1π| ἀΐς λαηα ] ἰὰ ρδος οὗ ἃ βεδθρῖγε. 
50 ες Ατρῖνε Κίηρβ δηά οἰδεῖ (ϑαηοιία5 οἰἰδὰ ὉΥ 5. }πι.). --- 

Ἴ, 8. 8411 ἀρρεαὶβ ἴο [ἷβ σουγίίετθ : “7εανγ, Ο βεηγανείίες  Ζ761ε 
“05, ΟΓ 2556 αὖδο το ρίσε γος βείαἰς αγια υἱπεγαγάς, ἀπά τοῖν νιαὶθ 
γος εαῤίαϊης 97 ΤΖλονσαπάς αηα εαῤίαϊης οΓ ἀμηάγείς " δὴ Ἰτοηΐϊοδὶ 

εχοϊδπιαϊίοη. “1ἴ ἀρρεᾶτβ ἴπαὶ γοῦ Ἔχρεοῖ ἴο βίῃ 85 τη οἢ ἔτΌ τὴ 

Πανὶ ἃ νῆο ἰ5 οἵ Τυἀδἢ,, 45 γοιι ᾶνε δἰγεδάγ γεοείνεά ἔτοτῃ τὴς ΨὮΟ 

ἃτὴ οὗ γουγ ονη οἴδη Γ᾿ ὍΤῆε ἀρϑυγά γ οὗ βιοἢ δῃ ἐχρεοϊδιοῃ ἰδ 
τηδηϊίεϑί. Ὑεῖ 1ἴ 15 ΟἿ] οὐ [15 στουπά τῃπδῖ τ[Πεῖγ Ὀαμανίουγ σδῃ 
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Ῥε Ἔχρ]αἰπθά : 207 αἦΐ οΓ γος ἄαῦε εοριοῤίγε ἀραΐγο γι, απα πὸ 

ορό ἐείς »νις τολόμ μιν δοπὶ ἐπέεγς ἐμ ὦ δοπα τοί ἐς τοη ο7 7έ556, 

ἀραὶ πολς οὗ γος λας φίν μῤοηι μῖό σπα είς μις ἡλαΐ νιν δοη λας 

αόεήδα νι» σεγυαπέ ἀραϊηδί Μ|6 ας 4 Φ621}, ὧς γος σε 29 δ 2ὲε 

εας6} ἃ δοοὰ 5ἰαϊεπγεηΐ οἵ 840} 5 ΤΠ ΘΟΤΥ, ΟὨΪῪ ἰΐ 15 ΓΘ] δὴ δοσυ- 

βδῖίοῃ δραίηβί Τοηδίμδη γαίμοῦ τῃΔη δραϊηϑί αν] ά. --- 9. ΤῊΣ ραᾶτὶ 
οἵ ἰηίογιηθσ ἰ8 ἴάκεη Ὁγ Ποερ ἴδε Εάἀοια ῆο ννὰ5 σἰαραηρ ὃν 

τἀε οὔέεεγς 9 δακί, ἰπουρῇ ἢς ννὰβ ποῖ οὔὲ οὗ ἴῃς τγαρυίασ διτεηά- 

δΔηΐβ5 δἵ σουτί. ---10. Αἴετ τ6]]ΠἸπρ τμαϊ ΠῈ 58νν Πανὶ οοτης ἴο ΝΟ 

ἢ δας {παὶ Αμμμε ες ἢ ἀεζεα γαλενελ 30» ἀϊνι] 85. ἴο τῃ6 ρσοβ- 

ΡΟΓΠῪ οὗ ἢἰβ Ἰουτῆεγ. Τὴ ρῥγθοθάϊηρ παγγδῖῖνα βᾶγβ ποίῃϊηρ οὗ 

115, θυ τὴς {πῃ οὗ ἴη6 οδάατῖρε βεειὴβ ἴο θὲ δάιηιιεὰ ὈὉγ ΑΠίπλε- 

Ιεοῆ. Ηδ {ε}]5 αἷἰδο οὗ ἴῃ φγουΐξίονι σίνε Πανὶ, 85 νεῖ] ἃ5 οὗ 

τε «τυογ 9. Οοίϊαία, ᾿πουρσὰ [μὲ Ἰαῖθι ἴα ἰπουσῆς το θεὲ ἃ ἰδῖεσ 
ἰηβθυτίοη. 

Θ. Ὁ5.}Ν}} βῃου!ὰ 6 σοττγεοϊεα ἴο Ὁ" ΣΝ Ὶ οἡ δοσουπί οὗ {πε [Ὁ] ον παρ ἼΦΝ 

(ΚΙ., Βι.). -τοῦφν 5] εν! θπεν ἃ ἴτε οὗ βοπῖὲ Κἰὶπά. Βυΐ 88 ἴῃ6 ψογὰ οσουῖβ 
ΟἿΪΥ ἴδτες {ἰπι68, [ἢ βρεοίεβ ἰβ ἀποετίδίῃ. ὙΠαῖ (15 ννὰ8 ἃ βαογεὰ ἵγεε 15. ποῖ 

πηρτοῦαδὶε. ΚΙ. σοπ)εοΐαγεβ [παῖ ἴῃς επὶρτηδίϊοαὶ ἄρουρα οἵ (ὃ τερτγεβεπίβ ἂπ 
ἰπιεπίίομδὶ βυρβεϊτυτίοι οὗ πον ἐάς ερρεφα ἴοτ ἴῃς οτίρίπαὶ πδπηα. --- Π 2] 

ταΐσῃϊ "ς ον “44 ἀείρήμ. Βαϊ (δ᾽ Πα5 ἐν βαμά, ν᾿ ἘΪςἢ ἰ5 1ῃ6 ψνογὰ ἔογ {με νηαρσε 
βδποίυδιυ οἵ ἀϊρή ῥέαεε, οἵ. 913. --- Ἴ. »))Ὲν} 2321 16 Ρ]υγαὶ οἵὁἨ "))Ὁ) 12 85 ἴῃ 7ἀ. 

1915, --- 31] Ναπι εἴίδπι ἀφο: ᾳαοπὶ δἀτηοάμππι Θρὸ ἔδοὶ ἢ (ὅ'΄ομπι.) Τῆς βεοοπὰ 
Ὁ3525 πιυϑὲ θὲ δὴ εὔγοσ, Βεδὰ 5559) ψ ἢ 658, --- 8. 540] βαγ8 βι βίδηια}} 
τ8ε 581 τπϊηρ τνῖσα ονθσ, ἅΠ|685 γα ΒΌΡΡοβε ἴῃς ἴνγο σουηῖβ ἴο βῖδίε ργορτεβ- 

βἶνε ἀεργειβ οὗ ρσυϊῦ: Τομδίμαπ ,Μγεζ εηΐετβ ἰπῖο ἃ οἷοβα ἀργεεηθηὶ ψὮ 
Ῥανὶά, απὰ μάερι βιῖγβ Ηἶπὶ ὮΡ ἴο ΘὨΠΙ ΠΥ ἀραϊπβὶ 560], ---- ΠὉΠ] 0 ον ἐς σίοξ 707 

πες βουῃάβ βίγδηροὶυ, δῃὰ νγα 8881} ἀουΉ]ε85 τεδὰ ὅπ, οἵ, 2221; τῆς επιεπάδ- 

τίοῃ, βυρρεβίεά Ὀγ Οτδεῖζ, ἰβ ποὺ ρβΈπεγα!ν δάἀορίεά. --- Ὁ50] 5. βΈ ποτα ν υϑεὰ 

οἵ Ὑδῆννε 5 σαϊεέρρ' ᾿ εἰἴμετ ΠεΙρεῖβ οὐ επεπιΐεβ, οἵ, 1 Κ. 1133, .--- 5πμῦ] ἰβ 
τεημάετεά Ὦγ 65 Ὀοιἢ Βετε ἀπὰ ν.18 δ5 ᾿ῃουρ ἴδ ψεγα 3ννῦ, ἘΠ ἢ 15. ΡΥΟΡΔΟΪΥ 
ἴο ες τεβίογεά. 3230ν ψου]Ἱά ἱπιρὶν {Παἱ ᾿λανίἃ νν8 ζγέρι ἐμ τοαῖί ἴοτ 580], ῃῖο ἢ 

ἐνεη 540} 5 ΓΔΠΟΥ οουὰ Παγϊγ πὰ ργοῦδθία. --- ΔΙ Ὁ1»2} ἱπηρ 1168 [Βαϊ τς 

δοῖυδ] 5ἰαῖε οἵ [ῃΐπρβ νγὰβ Κπονγῃ ἴο {πε σουγίϊεΓ8. ---- θ.. ̓Ὁ ΝΠ] ὁ Σύρος 658 --- 

Ὁ» 3.07 ἰβ ἴο θὲ ἱπίεγργεϊεά {κα {με βἰπιῖϊαν ρῇγαβε ἰπ ν"ἴ, Ποερ, ἰπ ΔῺΥ οᾶϑε, 

Ἄοουϊά ποῖ θὲ 5614 ἴο θὲ φἠ)αεεαῖ συν “{ε τεγυαηῖς οΥ δαμέ ἴον {688 Ὁ 2 Μετὰ 
τδε Πρ οβῖςϊα]5, (Ὁ τεδιὶβ βεγε ὁ καθεστηκὼς (ὁ καθεστάμενοΞ) ἐπὶ τὰς ἡμιόνους. 
Τῆς αυοδιίοη σοπεβ Ψῃεῖθογ γα βῃου]ὰ ἤᾶνε δη ἐχρ᾽δπαϊίου οἵ Ποερ᾽β οβῇος 
οΓ οὗ ἢἶβ5 ργέβεῃοε δ ουυτῖ, Τῇα ἰαϊΐεγ β6θπὶβ ἴὸ θὲ πιοῦα ργοῦδῦϊθ. ΤῊς 

ΔυῖθοΥ ἱπίογπιβ υ8 ἴμαὶ Πυερ ψμοβα οἴδος νουϊὰ ποῖ παΐυγα!ν Ὀτγὶπρ Εἴτα ἴο (Βς 

4 Αοοοτγάϊηρ ἴοὸ Βυ. δοοξε οΥ δανιμεὶ (580 7.), Ὀυϊ Βα ρίνεβ πὸ γείεσγεμοα, 
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σους! οὗὨ 53ἴαϊε νγὰβ σἐαγαἶτρ γν ἴμε οβῆοετβ οὗ θαυ], ΤῊΪ5 πιαῖκοβ 1ἴἴ ρυορδῦ]ςα 
τμαῖ Πἰβ οδῇοε Βαὰ θεεμ ἀδβογίρεά Ὀεΐοτε, ἀπὰ ἕανουτγβ πε οὐ ρί πα] Ὑ οὗ 218, 
Ὁγ 2.), 1 πιὰ θὲ τεπιατκεά, 18. ΠΘΔΥΥ δἰναγβ υβεὰ οἵ [Ἰθγαὶ σλαρεωέσι. ---- 

10. πη ΤΟΝ ΦῊ] ὈΥ πηϑᾶπ5 οὔ ἴπε βδογεά ογϑοῖβ. ὙΤῆαὶ [μ6 σοηβυϊταϊίοη οὗ 

ἴῃς ογδοῖε νγὰβ ἰανυγία! ἴο ἴῃ6 Κίπρ' δίοπε, ἰβ ἃ ςοποεῖξ οὐ ἴῃ 7 βῃ ἐχροβίϊουβ. 
--ῦ ἸγΣ Δ 4 2Π ΓΝῚ] ἰ5 βυβρίοίουβ ἔγοπι ἴῃ τερειτίου οὔ [6 ννογὰβ ὃν 7τ. 

1ι ἰ5 τπεγείοτε πηαυκεα 85 βεοοπάδγυ Ὀγ Βι. ἴῃ ἰδ ἰεχί, δῃὰ (ο. ἄρτεεβ ψἸἢ Πΐτη. 

Τῆς νεῖβε 15 ΝΕ β5μογῖ πονγενεῖ νἱϊμουΐ τ 15 οἴαιπε, δηά τῃε τείεγεπος ἴο [86 

σοογα ἴῃ ν.}8 ῥῬγοϊεοίβ δἱ ἰεαβὶ 80 τυ μετα. Νοῖ ἱπῃροββί]ν ἴῃς οτἱρῖπαὶ μδὰ 

ΟἿΪΥ Ὁ 0) 2ἼΠῚ ΠΌΣ,, 

11. 940] συτηπηοηδα ΑΠϊιε]εοῇ δηὰ 4}] ἢἰβ εἴδη, δε 2γίσεῖς τυἦο 

τὐόγε ἐπ Λοῦ, ἀπὰ 1Π6Ὺ σδτης. --- 12, 18. Αἱ 86ι}}5 δά ἄγεβϑβ, Αμἱπιθ- 

Ἰεο ἢ δῆβνεῖβ ΟὈθαϊθηῖὶν: ψ7εγε ἄρ 7, μῖν Ζογά ") αὶ [ῃεῃ πιακαβ 

Ὠἰβ δοσυδαίίοη: ἔν λαὺέ γοῖε εορορίγεα ἀραΐπδί νισ, ἕλοι αμα {ῃ 6 

“οη Οὗ 745:6, ἐπ λα  Ἰάσιε ραυεεί ἀΐηι ὀγεαα αηα α στυογα ἀπά αϊάεέ 

σοὶ σοί ,»» ἀΐν, λα δ νερά σίαπά ἀραΐμδέ 6 ας αὉ 4716)91} ας 

ἧς ποῖν {ὲε εασε 7) 1 8δὺ] Κπενν ἴῃδϊ 11 ννὰβ ἴῃς βινογά οἵ (ο]δίῃ, 

16 νοῦ] ρυθῖςν σοτίδίγ ρὰΐϊ τῃ6 βιἰαθηθηΐ ἰηῖο [6 δοσιβαίίοη. 

-14. ΑἸ ΠλΕ] ἢ 5 δΏϑνγει ἰβ ἃ ἀείεηοα οἵ Πανὶ : “4π4 τουἦο 

ἀηνιολρ αὐ τὰν σεγυαηῖς ἐς ἤξε αυϊα, ἐγμσίσα, πα 16 ἀίηρ᾽ς 5οη- 

ἐπτέατο, απαὶ εὐϊε οὐεν ἐὰν τέο, απ ἀσπομγεί ἐπ ἐὰν λομδαλοί 7 

ΤἼε ρᾶπεργτῖο νου ὑ6 ΠΠπ||6 οα]ου]αῖο ἴο χφαϊεῖ 8540}᾽5 δῆρεσ, Ραΐ 

1 ϑονγβ ΑΒ πε! ε ἢ 5 Ὠοποϑῖυ οἵ ἰητεπίοη. --- 16, Ῥγεοδάεηϊ τηοτα- 

ΟΥ̓ΟΓ 5 οἡ ΑΒ πλαίεομ 5 δἰάε: 59 διὲς δὴ ἥγεῖ ἥἄρισ 7 ἄαῦυες σεξζεα 

Οσοώ ,» λίνι Τῆς ἕδος ἰ5 ποί ἀεηϊθά, Ὀυϊ ἴῃς ᾿πτοπιίοη οἵ σοη- 

ΒΡΙΤΔΟΥ --- Χ47 δὲ 1 ον γιό " ΤΙ Ὠϊβ σοῃβοϊουβηδβθ οὗ ἰπΠῃοσαηςΕ, 

6 Ρῥγᾶγβ ἴῃδϊ πὸ ρι!]δ πιαγ Ὀς Ἰαἰά ἴο ἴ[ῃ6 σμαγρε οἵ Πἰπηβαϊ οὐ ἢἷ5 

(λιΠοτ5 ἤουβθ. Ὑμαῖ ἴΠ656 ὑγεῦα ὉΠᾺΘῚ βυβριὶοίοη 15 τηδηϊξεϑὶ ἰτοη] 

τπεῖγ Ὀεΐπρ βυπιπηοπθαά Ὀεδίοτα ἴμ6 Κίηρ. --- 16. Τὸ ΑΠΒίπιε]θο ἢ 5 
Ῥτοϊεβίδιίοη οἵ ἱρπογάποα δηά ἰπηοσεῆσα 540] τερ]ε5 ΟἿΪΥ ἢ ἃ 

βεηΐεηςε οὗ ἀδαῖῃ ου πἰπὶ δηὰ ἢϊβ ῇοϊα οἰδη. “ὲε ἱπποσεηῖία ἴα 

[δοὰπὴ ΠΟΪὸ αἰβρυΐαγα, νοὶο δυΐθηλ αἱ τηοῦῖα ΠΟΤ ΑΓ5 ; ἤᾶθο τηδᾶ 
νοϊυηῖαϑβ εϑῖ ὑτὸ ταιτίοηθ ̓  (ϑοἢη1.). -- 17. 54} σοτηπηδηάβ ἴῃ γαη- 

πες οἰαπαάϊηρ αδομέ ἀΐρι} τῃῈ θοὰγ ρυατά οὗὨ 1ἴῃ6 Κίηρ τη Ὀείοτα 
Πὶβ σδατγίοῖ. “ΓΉΕΥ 4150 δοϊθα δ5 Ἔχθου ΟΠ 615. --- 7εγη σόοι ἀπά 

σαν 6 φγίφεις οὐ Υαλιυελ με τλαᾶν ρῥίοΐαγε ἴΠ6 ΤᾺΏΠΕΓΒ 5ἰδηηρ 

δα ἴῃς Κίηρ, [ῃε ὈοΩγ οὗ ρῥγίεϑίβ ἃ {π||6 ἕυγίπεσ ὍΔ. Κ. [πῃ ρίνίηρ 

ἴδε τεάβοῃ ἴοσ ἢΪ5 σοτηπΊδηά, 54] ἀσουδ5ε5 [Π6 ῥ᾽ 6βίβ οἵ σου ρ] ἸΟΠ ΤΥ 
σι Πᾶν, ρἰνίπρ πο ογεάδησα ἴο ἴΠ6 ῥσγοίεβι οὗ ΑΒ πλοίθοῖ : 207 
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ἡιεῖν λαμπα αἴδο τας τοί 7 αυϊα  ἱπάϊσαῖε5 [ῃδὶ ἢ6 Πᾶ5 οἴπεῖβ ἴῃ 
Τταϊη δ5 ΜῈ }} δ5 1Π6Ὺ -- ρεῖθαρβ Ποπαίμαῃ οὔΪγ. Τα 530] ἴθ σ8 
τείαβε ἴο σαυτῪ ουὐΐ ἴῃ6 σοπηπιδηά, οὐπρ ἴο ἴῃ6 5δογεᾶ οἶδατδοῖοσ 

οὗ ἴῃς δοοιιβεά. --- 18, Ποερ ννᾶ5 [655 βοτυρυίουβ, ἀπά αἱ ἴῃς Κίηρ᾿5 
Ποτητηδηά ἢ ἡμγηδα ἀπά φέσεν ἐὴς ῥγίέείς] 74. 85 1122 5, τ, ΤῊΣ 
νἱοιίτη5 νετα σε γλίγυῖυς νιεπ τοῖο τὐογ τὲς ἐπέπ ἐῤλοά  τῃε οδατ- 

δοϊογίϑεῖς ρδιτηθηὶ οὐ ἴπ6 ῥτίεϑι 2.3,--- 19. ΤῊδ νεγϑε [6}}5 ἰδὲ 
84] Ραΐ [Π6 οἰἵγ οὗ τῆς ῥγίεβδίβ ἴο ἴη6 ϑινογὰ ἴῃ ἰδηρύαρα οἰ βαὶ 

δἰ πΉ1]ὰσ ἴο ἴῃς Ῥάπ Ργοποιηςσξαά ἀροῃ ΑἸηδεκ, 1 5ὅ. ΕΟΥ 1Π|5 σθάϑοῃ 

1 18 ΒΡ ροβεά ὈΥ ϑοπια ἴο 6 δῃ ἰηϊεγροϊδίίοῃ, δηά ἴῃ ἕδος ἰξ οου!ά 
ΘΆΒΙΥ Ὀ6 5ραγεὰ το [6 παγγαῖϊνθ. ὅγε ἢᾶνβ 0 {τ ΠΕ Γ ̓πίογπια- 

ἄοη σοποοίηίηρ ἴπε αϊε οἵ ΝΟΡ ; δηά ἴπεγα ἰ8 ὯῸ ρδγδὶ]δὶ ἴο ἴῃ 6 

ΜΙΡίηρ οὐἱ οὗ δὴ βγαθ! θα οἷν ὉΥ 5τ86} 165, Ἄχοθρῖ ἴῃ ἴῃ 6 νεῖγ 

Ἰαῖε δοσουμπὶ οὗ ἴῃς ἀεϑιτασοη οὗ Βεη)απηίη, [4. 20 δῃηά 21. 

18. ὑκ] νῦν Ονγδ ἰβ ἀουθι!εβ8. οοττοοῖ, -τ- δ Ρ}] (ἢς ἰπῆπίῖνε δρβοϊαϊα 
ςοπιϊπυίΐϊηρ ἃ βηΐξε νεγρ, οἴ, Πᾶν. δγηίαχ, 88 α. ---- Ὁ Ν] δηοίμετ ᾿ἰπβίδηος οὗ 

τε σοπίμβίοῃ οὗ ὃν δηᾷ ὅ;. Τῆς Ἰαῖζεγ δοῃε ἰ5 'π ρίασς ἢ ΟΥ̓ ἰπ ([ΠῈ Πο5- 

{16 βεηβα. --- 2: 1κὉ} πιυβὲ σοτγεβροπὰ νντῃ [ηε ψοτὰ δάοριεά ἴῃ ν.ὃ; τεδὰ {ῃπετε- 

ἴοτε 3'ν5. ΑἍὄὕ“ϊεγ-ϊπ-τοαῖὶέ ἀοε5 ποῖ σἰαραῖ αραΐησέ ΔῸῪ οπε; μα ἤεγᾷς ἴον Ὠΐπη, 
-- 14. Ἰγροσὸ ὃν "ο1] να τυλο ἐμγηις αϑίεφ ἰο ἐλὲνμο οὐδαἑδνεςο τααῖκε8 πὸ βεη86 
ἴῃ (ἢ15 σοῃμπεοίΐοη. "Ὁ 5 ΟὨΪΥ δποῖπεν 5ρε] Πρ ἴογ Ἢ 85 ἰβ ἱπάϊοδίεἀ ὉΥ ἄρχων 
(δ; γροφο 15 1ῃς αἰ βίγαοϊ ἴογ [Π6 σοποτεῖε ---- δέ σμδήεείς οἵ τῇς Κίῃρ, 15. 11} 

28. 2328 (νΒετε βονένογ με ἴεχί ἰ8 ἀου)ια]). ---- 1δ. ἡτῦπη Ὁ] ἰβ βοσγδνν μαϊ 
ἀϊβίουϊε. [1 18 πεσε ββαγυ ἴο τεδά 85 ἃ απδϑβιίοη, ἀπά {πε ἱπίεγττοραῖῖνε ἢᾶ5 ργοῦ- 

ΔΌῚῪ ἀτορρεά οβ θείοτε τ, ἅπ]|655 ψγὰ σᾶῃ ΞΌρροβε Ὁ Π ἴο ᾿ασοπια Ὁ ἔοτ 
ἘαΡΠοηΥ. Βαυΐῖ ψῃαΐὶ ἀοε5 ἴῃς ῥγίεϑὶ πέδη ὈΥ δϑκίηρ : 2 α 7 δερίνι ἐο- αν Ἴο 

στὰ ἢ Τῆα ΟἿΪΥ ρῥ]δυβῖ 0] 6 ἐχρ]αηδίΐοη βεαπιβ ἴο θὲ {Ππᾶὶ ἢ6 τηδᾶπβ: 7 ἄσσε δέ; 

σεέμίονεαῖ ἐσ εογσι  τἀε ογαείε μον δαυϊα ομ ἀϊς οἰδέν ἐαρεαάέ οι, τοί γον 
πησιυϊειΐρε ἀνα ἐορσεμέ, Ἰἀεγόίογε γοι ἐαρινοῦ ελαῆρε γ»ηὸ τοῖίλ {| ας α εγίπισ ἐπ 

“ἀῖς ἱμοία. ττ- 522} τεδὰ ὕ532., (5.2. --- 17. Ὁ2] ἰ5 Ἰαςκίπρ' ἴῃ (ζ. ---- 7 ΣΝ 
Ογέ 5 ἀουθι}658 οοτγεςῖ, --- 18, ΤῊΣ πᾶπὶς οἵ ἴπε Εάοπιῖϊε 5 βετα ψυγι τε ΣῪ 

ἰπβίεδά οὔ νπ, [π ρτοηυποίδιίοη ἴῃ ἴνγο ϑγεσα ργόθδῦν ΑἸ} 6. -ττ- 2 ἼΩΝ ΝΦ)] 

ταυϑὲ πιϑδῃ τυεαγίρρ αὶ ἑΐηιονι οῤλοά. Ὁ ογαῖϊβ 12." --- 19. ΤῊΣ 53: πι]δγῖ οἵ {πε 

Ἰάῆρααρε ἴο 158 ἰ ανϊάεπῖ, Ἑαϊζοτία] ἱπβογιοηβ οἵ {Πϊ8 Κ᾽ πὰ ἃτὲ ποῖ ὑποοπι- 

πιοῃ, 580 ἴπαῖ ΒΒ. δπὰ (Ὁ. ἀγα ῬγορδῦΥ τὶρῃϊ ἴπ πιακίηρ ἴῃς νετβα ἴο θὲ οὗ 

τΠὲ οἴα58, ---- 2:1 05] δἵ {πε ἐπὰ οὔ ἴῃε νεζϑὲ 8 ἰδοκίηρ ἴῃ 65 ἀπὰ βυρετῆσπουβ. 

ΦΊη δαἀαϊιομ ἴο νπαὶ νγὰ5 βαϊά αθονε (οῃ 218) δοουϊ ᾿ἰπεῃ ἃ5 ἴῃ 6 πιαίετγίδὶ οἵ 
Ῥτίεβιν ξαγπηεηῖσ ἴῃ Ἐνρὶ, ἰἰ τῆλὺ Ὀ6 ποίεὰ ἰῃαὶ ἰῃ Βαῦγιοη Ὃἷβο ἴῃς ῥγεϑίβ ἀπὰ 

βοῦῖθε5 γοσα ᾿πεη οἱοιΐηρ. “ΓΗΪ5 15 ροϊπίεὰ ουἱ Ὁγ Ουηκεὶ, Αγελὲν Δ’ Κεϊκσίονς- 

τυϊσεεπεολα, 1. Ῥ. 297. 
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20, 21. Οπε 5οὴ οἵ Αμρβεϊεοι ἐβοαρεά, τοϑα πᾶπὴθ 85 ΑὈΐδ- 
{πᾶτ. Ηἰδ5. οηἱγ τείιρε ννὰβ τ[ἢ Πανὶ ά, ἀπά ἴο ᾿ἰπὶ ἢε πεηΐ, δηὰ 
το]ά Ηἰπὶ ζάαΖ δαμ ἀσαῖ τέαίη “16 φγίεεἐς 97 γαλευελ τᾷ σοτηπιθῃ- 
ἰδίοτβ ϑΏρροβε [μαΐ ΑὈΙαῖΠαΓ νναβ Ἰεῖς ἴῃ οματγρα οὗ [6 Οτδοὶθ, ἢ ]]α 
16 Οἴμοῖ ῥσίθϑίβ δηϑψεγεα 541} 5 Βα ΠΊΟΠ5. ὙΠΕΓΕ 5 ποίῃϊηρ οὗ 

115 ἴῃ τ[ῃ6 τοχί μοννενοσ, δηὰ ἰἰ 5 ταῖθευ βαυγρτγίϑίηρ [παῖ ἴῃς Οτδοὶς 

5 ποῖ πῃηρδηϊοηθά ἴῃ σοπησχίοη ἢ ΑὈϊδί μα ἤοτο, δηά ἤγϑὲ σοπηθ5 

ἱπῖο νίαν ἴῃ 235. --ῷ. Ὀανὶα 15 ποῖ βιιγρτίβεά δὶ ἴ 6 πενβ: 7 
ἄμα πα (αν, ὀεεαθε Ζοςρ τὐας “λεγε, ἐλαΐ ἦε τυομἐα εογίαίη 

μἰἶ δα, Ἠε τμοτείοσα δοουβεβ ΠΙ Π]156][ 5 ΔΟσΌ ΒΒ ΥῪ : 7) 471 ρμέλίν 

97 “16 ἠίνες 97) ἐὰν εἴπη. --- 98. ἨΔ ἐποουγαροβ ΑὈἰδίῃδγ ἴο βίαν ψ ἢ 
δΐτα δηά ποῖ ἴδαῦ ; )0γ τυλοοῦεν σεεζς τὰν γε νιμδί αἴδο σεθξ μὶν 74] 

τεϑίοτίηρ [Π6 ργοῦδὈ]ε ογάεγ οἵ [πε ψογάϑ. --- 9», ἥάοι αγέ α ἀξῥοοὶί 
«οὐδὰ φιθ7 τῃ6 τίῖοϊε ἀδροβιτε ἃ ἢ ὁπ ἴοσ 5δίδ θαρίηρ ννὰ5 βδοσϑά, 

ἃηά, ἃ5 γε Κπονν ἔτοῦη δὴ Ατδὶς βίοτῃ, [ἃ νγὰβ ἀείεπάβά ἴο [πε Ἰαϑβὶ 
ὉΥ ἴδε ομβ ἴο ψῇομὰ ἰΐ τννὰβ βηἰγιβίβά. 

20, 31. Τῆε ενἱάεηϊ ροϊπί οὗἩ [μ}8 παττγαῖίνε ἰ58 ἴο βου πον τῇς ῥτγίεϑε σᾶτης 
ἴο θῈ ἢ Πανὶ ἰπϑιεδά οὗ τῆ 54]. Βυΐ ἴο ἴῃ οἹ]εγ νἱενγ [με ῥτγίεβδὶ σὰβ 

ποίμίπρ πἰβουῖ ἴῃς ΕΡμοά, ὙΒετε 15 τεᾶϑοη ἴο βυβρεοὶ ἱμεγείοτε ἴπαὶ [86 
οτὶρὶπαὶ δοοουηῖ οἵ 1με βἰδυρῃίΐεσ οἵ {πε ῥτίεβδὶβ ᾿ἰπβετίεα Βεγε ἴῃς ννογάβ: μα 

ὀγομρλ δε Ξρλοα τοὰ ἀνε. ὍΤΕ βογυρ 65 οὔ ἴΠε Ἰαῖεγ νυγϊϊεγ οπι τε ἴῃς τεῖς- 
Ἔὔεπος ἴο ἴπε ΕΡΒοά, ννμεγευροη ἴΐ νγὰβ ἱπβετῖβα ἴῃ 235. --- ὍΣ) Ν7 οὐ πε πᾶπὶα 
οἴ, ΒΗΒ. δπά τεβ' -- -32. Τῆς βοπιεν δὶ αὐκινατὰ βεηΐεπος τηυβὲ θὲ τεβάεγεὰ 
85 ἅῦονθ. Οπιϊτηρ Ὁ ἢ ΘΒ, τὰ ταϊρης αἶβο οπαΐξ ἰῃς βεοοῃά "9 δῃὰ ρεὶ 

8 ΠΊΡΙΥ ὍΝ ὭΣ ΣῪΎ 5 ΤΠ ΘΒ ψου] ἃ θὲ πη οί ΕΓ. ---- Γ20} πιυϑὲ 6 οοττεοϊεά 
ἴο 3 π ψῖῖ (ὅ.ὁ ΤῊ. ἀπὰ πιοβὶ γεσεπὶ βοβοϊατβ (οἵ. Ὀτ. “οίΈ5). ---- 987 552} (68 

οπιίῖβ 9, ῃεγοαβ 651» ἱπβογὶβ ἰξ Ὀαίοτγα Γ52. ---- 383. 22) ἀπὰ : 0) πᾶν Ὀθεοοπα 

τταηβροβεά ἴῃ 32. ΔΥ͂μαὶϊ Πανία βῃου]α 58} ἔογ ἴῃς ἐποουγαρειηοπὶ οἵ ΑΒ δον 

5 ποῖ: ἀκ τυάο τεφῖς μὴν ἐδ ἐς αδο σεεξίηρ γος, Ὀαϊ : τυλοευεν σἐεξς γοιν {7 
»ε βγε ἴαξε νεΐρδ. 

ΧΧΊΤΙ. 1-.29. 8411] 5608 θανϊά. --- Πανὶ ἃ ἀεἸίνετα Κα ]δἢ ἔτοτα 
1ῃε ΡΠ] ϑιϊμ65. ὅ854.] Ῥυγροβαβ ἴο Ὀεβίθερε ἢἰπὶ ἴσο. ανὶά, 
ψΑγηεα ὈΥ (6 Οτδοϊθ, ἰεανος ἴ[ῃ6 ΟἿ δηᾶὰ ἄν ε}}5 ἴῃ ἴῃς ν]]άογ- 

655. Τὴ ἡδίίνεβ ἰπίογπι ὅδ], γν 0 τα ῖκο5 ἀποῖμευ δῆοτὶ ἴο σδρί- 

τὰ τω. Αἱ [6 οτἰτἰςα] πλουηεηΐ ἤόύγανοσ 54}] 15 οδἱ δα ἀνᾶν ὈΥ 
ἃ ΡΒ δεῖπε ἰηναϑίοη. Βεΐνθεη ἴΠ6 ἵνο αἰϊειηρῖβ, ᾿οπδίμδη ν 8115 

Ῥανί ἃ ἀπά ἐποουγαραβ ἢϊπὶ, δη [Π6 ἴπτο πηᾶῖκα ἃ θοηά οὗ ἐπε πάβῃ!ρ. 
Τῆς οτἱρί αὶ τῆτεδά οὐ ἴῃς παγγαῖῖνε 885 Ὀθθη αἰβιυταα Ὁγ ἴῃς 

Ῥ 



2τὸ τ: ΒΑΜΟΕΙ͂, 

ἰηἰτυβίοῃ οὗ ἴῃς βοδθὴθ ψ ἢ ]οηδίμδῃ, ἀπ {μϑγα ἀγὼ ϑοΙ6 τ ΪΠΟΓ 

{ταρταθηῖβ ΏΙΟἢ βθθηὶ ἴο Ὀ6 ἰηϊοτροίαϊεά. 

1. Τῇθ νεῖβε ββεῖηβ ἴὸ σοῃπηθοῖ νψ6}} νι 225. ὙΤμετε Πανὶ ά 
γγ5 ἴῃ [ῃ6 5:το ΡΠ] οὗ Αἀυ]] τὶ τ ἢ ἔοαγ μυπάτοα τπεη. Ηδτε 
με Ὀερίηβ ἴο 856 ἢἰβ ῬΡΟΨΕΙ ἔοσ ἴῃ6 ταὶϊεῖ οἵ ἢϊ5. οψῃ ρεορὶε ψῆῇξῃ 
ΟΡΡτεββθεά ὃγ ἴῃς ΡῃΠ5ιη65. Πανὶ ἃ ἰ5 ἰο]4 : δἔῴᾷε δλίοδρος ἀγὸ 

ἡ ολίηρ αραΐμεί ειαλ} ἃ ἴονσπῃ ψῃϊοἢ 15 τθοκοηθά ἴἰοὸ Τυἀ δῇ, 

705. 153, τδουρῃ Πᾶν 5 πηδη Πδά ἃ ἀϊβεγεηΐ ποίΐοη. [{ {μὲ 
Ἰἀεπεβοδίίοι νυ [ἢ 6 Ργοβθηὶ αὐ α Ὀς οοττοοῖ, [ῃ6 ῥΪδοα ἸΑΥ̓ ΟὨΪΥ 

ἴῆγεα π1}165 βουτῇ οἵ Αἀυ 1411. ---- 4π4] ἐλέν αγε ῥέμπάκγίηρ λό άγεεῖ- 

ἐηρ- ρον» ἃ ἰανουτίῖα δοῖ οἵ ΤΟΌΌ ΤΥ ἴῃ ἃ ἐγεεοοικίηρ 5οοϊεῖγ. ὙΠῈ 

τγϑάϑυσα οὗ τῆς μώκλϊη 15 δδϑὶθβϑὶ συγ θα ο δ [ῃ6 τἰπλ6 οὗ [ῃχοϑῇ- 

ἴηρ. [δῖογ ἴἴ 15 ἂρί ἴο Ὀ6 πα ἰῃ ρῥἰ(5 οὔ βίογϑά ἴῃ [ἢ 6 βίγοηρῃο άϑ. 

--2. Ῥανίά αβκεά οἵ ἴδε Οταςὶα: δάσζ 7 ρο αμπα τρεῖς “ἠεθέ 
μι ηπες, Τῆς δυΐῃου ἄἀοεβ ποῖ ἀθεδηὶ ᾿ξ Ὠεοαθϑαγν ἤεῖα ἴὸ 

Ἔχρ δίῃ ον ([ἢ6 ΟτΔΟ]Θ σδπια ἴο 6 ψίῃ αν], δηα 115 15. δῇ 

δυσυτηθηΐ δραϊηϑὶ (ἢ6 ΟΠ ρΊηΔ] ΠΥ οὗ ν.5, δἱ ἰδεαϑδὶ ἴῃ ἴπε ρ]ασε ἰπ 

ΨΏΙΟΙΒ 1 ποὺ βἰδηῆβ. ΤῊΘ ΔΏΒΜΕΙ ἴο ἴῃ 6 ἀιδβίοη ἰ5 δὴ δῆἶϊγιηδα- 

ἔνα. -- 8. Πανὶ 5 τῆεη βονενοσ οὔ͵εοῖ. [ἢ ΟἴΠΟΙ οᾶ565 ΨῈ πᾶ 
τῃεπὶ ποῖ βᾶϑυ ἴο σοηίτγοὶ. ---- Βελοί τε αγε αὐγαὶ ἤεγε ἐπ ͵μάκαλ] 
ἴῆε αἰδεϊποιῖίοη θείνεοη ͵μάσλ ἀπά τῃ6 τοττίίογν οἵ Αἰ σίσλ 15 ρεῖ- 
Ῥἱεχίηρ. οβϑίἷγ Καθ ]δῃ ννὰ5 {πὶ υΐατυ ἴο [6 Ρἢ 5 1π65, 50 τΠαΐ 

Βανι ̓ 5 τηθῃ πουρῃὶ οὗἁ ἴξ 45 ῬῃΠΠβιη6 τουτί οσγ. Οἱ ἴῃ οἴου 
Βαηὰ Κείϊας, {κὸ Οαγηλεὶ, ἢν ᾶνα Ὀδεη τεοκοηθα ἴο (ὶθεὉ οὐ 

οπς οὗ τῇς οἰδεῖ οἶδὴβ ποῖ γεῖ δοβογθεὰ ἰῃ υάαῃ. “ἴοτυ γιμελ 

»07.9 17 τῦῊ ρο το εϊαλ ἀραϊηδ ἐδλς αγϑιν οὗ τὴ δέ δεῆηες , ὍῊΣ 

δτριπηεηΐ ἰ5 ὦ “ογέογί. ---4, αν τΠεγείογα τερϑαῖβ ἢΪ5 πα υ γΥ 

οὗ ἴμ6 Οτἴδοὶε δηά τεσεῖνεβ ἃ αἴσγθος σοπλιηδη δηά ἃ ῥτγοχηΐβε: 
Αίρε, ρο ἄρτυη ἐο Κείίαλ, 97 7 ρίσε τε λίπε ῆπες ἵπιίο ἐὰν λαημά. 
--- ὅ. [πῃ δοοοσάδησος ψ τῇ τ[η6 οοπηηδηά, Ζαυϊ απα ἀΐς γῖση τυεπΐ 

 Κείαλ απα γρεράξ ἀραΐπε διε δε οηηπες, σρα ἄνους στσαγ ἠἀεῖν 

εα 61 νὨϊο ἢ ΠΟΥ μαά Ὀτγουρῃϊ ἴῃ οτγάθγ ἴο σδιτυ οἔ ἴῃς ρυπάετεά 

δταὶῃ. (65 ἰηβετῖβ “δεν εά ὀφίογε ἀΐνε Ὀείοτα [ῃς ἰαϑῖ οἰδιιβαὲ. [ἢ 

ΔΏΥ οΔ56, ἀξ ἐσ σεγεα τἰἈ6 Ἰῃμα ἰΔηῖ5 οὗ Κει]δῇ. 

θ. Τῇδ νεῖβε 15 ΟὈν] οὐϑ Υ ἀἰβρίδοθά. εϑίρηθα 85 ἴΐ 15, ἴο 500 
Βον ανίὰ σουἹὰ σοηϑυὶ Υδηνγθι, 1 οὐρῆϊ ἴο σοτλα θαι] ετ. ΟΥ̓, 

1 τῇς δυΐδοσ βιρροββά 16 ΤΌΣΤΏΘΓ τεϑροηβα ἴο ἤᾶνα Ὀδοη ρίνθη ἴῃ 
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806 οἵδε ψἂὺ ἴἢδη Ὁγ ἴῃς ΕΡΠοά, [ῃδη [Π6 ῥγοροῦ ρἷδος ἔοσ {ῃ15 

γΘΓΘ6 ἰ5 ἰαΐοσ, αἴογ ν. Τῆα ἰοχὶ μᾶ5 βυβεγεαά ἴῃ ἰγαηβιηϊβϑίοη, δαὶ 

ΤΊΔΥ Ὅς ΡἱαυβὶΟΪγ ταβϑίογε 850 85 ἴο ῥίνβ ἴῃς [Ὁ] ονίηρ πλθδηίῃρ : 

“πα τυλόῃ Αία λα» το οὗ Αλ᾽νοίελ ει Ὁ Ταυϊά, ἀξ εατις ἄρτυη 

Ὁ Κείαλ τού τὼς Εῤοά ἐπ λἰς λαμ ] Κεἰ δ νγὰβ [6 ρίδοβ ἴο 
ΜὨϊ ἢ Π6 σᾶῖης ἀοψῃ δηά ἢ Ὀτουρῃι ἴῃς ΕΡΠΟά, --- [656 τε ἀδία 

ΒυΡΡ]ειηθηΐαευ ἴὸ (ἢ δοσουπηῖ οὗ ἴδε 5ἰδυρῇῖοι οὗ [86 ῥγιθϑβῖβ. 

1. πο] οὗ. ΒΔ], Οεορ. Ὁ. 193, 0 τεΐετβ ἴο ἴῃς ΤῈ]]- ΕἸ - Απιᾶγπᾶ ἰδία, 

ΖΔΡΡ. ΧΙ11. 142; Ουέτίπ, γμαέε, 111. 341 Η{ ΟΑ5., σεορ. Ρ. 230. --- ῶ. 15 κ5] 

1ἴ8ε ἀϊτεοὶ αμεβιίίοι 86 ρυΐ ἴο ἴῃ6 Οτβοὶε δ8 ἴπ [ἢ οᾶβεβ αἰγεδὰγ ποῖεα. -- 

8. ὉΠ ΓΟ ΟΝ] ἰ5 ρεῦθᾶρϑβ δπ ἐχραηβίοῃ. Τῆς οτὶρίπαὶ ἔοτπι οἵ (ὃ 8εεπὶ5 ἴο 
Βᾶνε τεδὰ β3' πρὶν 20 Α΄ εἰ ἠαὰ οΥ “ἦε ῥλϊἑείέπες (ροϊπῖεα οὐ Ὀγ ΝΑ ε.). ὙΠε ἕδοὶ 
1ῃδὲ ΓΊΡ)Ὸ ἀοεβ ποῖ σογγεοῖγ ἀεβογῖθε ἃ ῥ᾽ υπάστιπρ ἐχρϑαϊτίοη παρὰ ποῖ 

νεῖ ἢ νεῖν Πεανῖγ. Ανὶ᾽5 πε ου]α παίυγα!]ν βίαϊε [ἢ οαβε βΒιγΟΠΡΊΥ. --- 
4. 1..] ἴδε ραπίοῖρ]ς 15 υϑεὰ οὗ {πε ἱτηπιεάϊαϊε ἔαϊατε, ἃ5 [γε ΠΕ]γ. --- δ. γ)Φ)Μ1 
Ογξ, ἰΒ ἴο Ὀεὲ ρῥγεξετγεά. (5 πιακεβ ἴῃς ογάεν τιῖ5: ἢς γμοηράψ ἴμεν ΜἌεά, Βα 

σἶσιυ, ἀπιὰ ὄγουε ο 16ε εαξίζε. ---- 6. ὙΤῊς σοπιπιεπίδίογβ 81} σεπηδυῖς οα 186 ἴτὰ- 

ῬΟΒΒΙΒΙΠΥ οὗ γ12 τ πον. ὍΤΕ βἰπιρ᾽εϑὶ Ἔχρίδηδίΐοπ οὗ 1ἰ βεεπὶβ ἴο 6 ἴμαῖ 

με βγβὲ ἵψὸ ψογάβ πᾶνε Ὀδεῃ ἰγταπβροβεὰ, ΒΥ ἱπϑεγίΐπρ ἃ 1 νγὲ ρεῖ ἃ (δἰ τ] 

Ῥοοά 56η86: Υ}2 ὍΝΥ τ πῦρ, ΤΗΐβ ἴβ ἴῃς δοῖυδὶ ἰεχὶ οἵ 651 δπὰ ἰξ 8115 

δἰϊεπίίοη ἴο ἴδε ἴδοϊ παῖ ἴπε ρἷδος αἵ ψῃῖο ΑΡίδῖμαγ ἰουπὰ Πανί ἃ ννὰβ 
Αἰ εἰδαλ, ἀπὰ παῖ τε ΕΡΒοά νυ Ὡς ἢ 18 σοπηπιδπά δα ἃ ΠΠ{1|6 Ἰαίετ 5 ἴῃ οὔε ἔτοσῃ 
Νοῦν. 

Ἴ. 840} οἡ πεατίηρ οὗ Πανὶ 5 ρἷδοβ οἵ βο]ουγῃ βαἱα ἴο ὨΪπβοΓ: 

Οσοά ἦκας τοὐΐ ἀΐνι ἐμέο μῖν ἀαπά, Ὁ, ἀε λας ἐπισαῤῥεά λένε ἐπ 

εοηιῖρρ ἱμίο ὦ εἰΐν 977 ἄρογς μά δα» τῃ6 Κίηρ ἢ ἃ ΒΡ ΟΙΟΓ 

ἴοσγοα ψουἹὰ σπαϊ Εἴη ἴῃ ἢ5 οᾶρα 8ἃ5 ϑθηπδοηετ Ὀοαβίβα αἴετ- 
ψαγάβ τπαὶ Ὧ6 Πδά ἄοῃε ἴο ΗδθζΖεκίδῃ. --- 8. ΤῊς τογαὶ 5 ΠΊΠΊΟἢ 5 
νγ85 5εηΐ ουξ δηά [ἢ6 ψῃοΪε ρεορῖὶς πγιβίεγεά Ὁ δερίορε Ζαυϊα πα 
δὶς »νιέη. --- θ. αν οἡ δδτίηρ οἵ (ῃε πηυβίεσ οὗ [86 τα Ππἰὰ ἔμεν 

Τλαΐ ἐξ τοας αραΐηεΐ ἀνε} δηὰ ἠοῖ ἴπ6 ΡΠ] Ἰβ[[η65 85 νγᾶ5 οβίθ 5 Ὁ 

δίνεῃ ἔουτῃ (νγὲ πιὰ  βιΡροβο) δα: ϑιαμῖ τας ἐαγοΐηρ ομἕ απ συ} 

δηά ἢς τπεγείοσγα ρυεραῖεβ ἴο σοηϑβιῖε Οοά. ---10. Πανὶ τεοϊτε5 
ἴῃς οσοαδβίοῃ οἵ ἢ5 δηχίεῖγυ. --- 11. Τῆς ἰεχὶ οὐ 3Η ἰ5 εν ἀθηῃγ ἰπ 
αἰδβογάεσ. Τῆὴςε αυεβιίίοη δἱ ἴη6 ορβηΐϊηρ οὗ [Π6 νεῦβε σϑοδίνεβ ΠΟ 
ΔΏΘΜΕΙ ἃπα ἰ5 τερεαϊθα ἰαΐοσ. Οπηίηρ ἴἴ, χὰ ρεῖ: ἢ ϑαμΐ 

εοπε ἄρτος ας ἐὰν σεγυαρ λας ἀεαγα ) Υγαλτυεῖ, σοί 97 7 εγαεί, ἐεὔ 

ἠἂᾳἂν φογυαρ, Τὸ 115 αιιεβίίοη δὴ δῇηγηηδίννα ΔΏΒΨΕΙ 5 ρίναη. --- 

12. Τῆς βεοομά ᾳιῃεϑβίίοῃ ---- Δ ἐὰς ὀωγράεγς 97 Κειϊδαλ γίνε νιδ 
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απ 1} γεϑρ ἐπ 1ἦες λαπά οὗ ϑαμ 3 ---- αἴ8ο τεοεῖνος 8Δη δβητι δῦνο. 
- 13. Ῥανίὰ δπὰ μἰβ πδη ἐχύ Αι εἰαλ, απα τυαπάεγεά ἀϊέεν αϑπα 
ἐλεώιεγ ἴῃ σοηβεαάδηςε οἵ ψῃϊςἢ 54] δραπάοποά ἢἷ5 Ἔχρεἀϊίοη. 

ΤὨΘ ἱηρταίταἀς οἵ ἴῃς πε οὗ Κειδῃ 15 τῆς βυῦ͵εοϊ οἵ δηϊπιδά- 

νουβίοη ὉΥ ϑοῆμῃ., δαῖ [ῃ6 ὈειίοΓ ρατὶ οἵ ναΐουγ 15 αἰδογείίοῃ, δηὰ 

ἴῃς τον ΙΔΥ ποῖ πᾶνε Ὀδθῃ 8016 ἴο βἰδηά ἃ βῖεαρε. Ῥνμείδεσ ἴὶ 

ονγεά αἰϊερίδηςε ἰο ὅ4.] πονγενεσ πᾶν Μ06}1 θ6 ἀουδίεα. ---14, ΤΗΣ 
νεῖβα σεδάβ Π|ΚῈ ἃ βυπητηϊηρ ὉΡ οὗ ἴΠ6 Πἰϑίοσυ, 80 ἴδσ 85 σεϊαίθβ ἴο 

(Π15 ρατὶ οὗ Πανὶ ἀ᾽5 118. 11 πᾶν ἢᾶνε σοποϊαἀ θα {π᾿ ἀσοουηΐξ οὗ 

ἢϊ5 νναπάετίηρθ ἰῃ οης οὗ ἴ[ῃ6 ἀοουτηθδηίβ: (9 Ζοαυϊα εἰπε ἐπ 26 

ἤρμάεγησος} τὰς ὙΠ] άδγη 85 οὗ Τυἀδῇ 18 πιεδηΐ, ονετῃδηρίπρ ἴμ6 
ννεϑίθσῃ 5ῆοῦα οὗ ἴῃε Πεδά 8568. ---- 4πη ϑαμέ τορὴ ἀΐνι ἐορ δ ρ2- 

αἴν, μέ γαλευελ ἡ ποῦ ρίσε ἀΐηε ὑηο ἀΐς λαπά, ΤῊ δ] υϑίοῃ ἴο 

τὴς ὙΥΠᾺΔογηθβ5 οὗ Ζὶρἢ ἰ5 δὴ ἱπιγιβίοῃ. 

Ἴ. 22] ρῖνεβ πὸ τιεδηΐϊῃρ Ρτορεγ ἴο 18 οοπίεχι : 2 δμς σδαἠὶοηαυὲξ ν'δη- 
ἐόνε αὐ εο (ϑοῖτη., ρ. 773) 18. ψ τ πουΐ Ρᾶγα]}}εῖ, ΖΞ, ἀπὰ τῆς [εν ῖϑῃ ἐχροβίϊοτβ 
τρᾶκα ἴμ6 ννογὰ τβεϑῃ 20 αἰδέϊσεν' οὐόν, Ὀὰϊ ΜΠουϊ σαρροτῖ, (Ὁ Πα5 πέπρακεν, 

Εν] ἀ ΠΕ τεδαϊῃρ Ἴ55, ἃ νοῦ οἴδῃ υϑεὰ οἵ (σα 8 λαραϊξν»ν συνε ᾿ΐβ οὐγῃ ἱπίο 
[με ρονοσ οἵ {πεῖγ ἐποτηΐεβ, Ὠϊ. 3289 7ὰ. 214 381 5,129, ΙῈ 8 βαίεσ ἴο γεϑίογε 

1818. ψοτγά, ἔοσ ψν ῖο ἢ τὰ ἤᾶνα ἀΐτγεοὶ ενίάεπος, [μδη ἴο σοπ)εοΐατα βοππθιίηρ 

εἶδε. Εον Ὁ Βα. δήάυσεβ ἴῃς [Ο]ονηῖηρ ")0), ψνἈϊ ἢ Πονγενοσ, ἃ5. Ὀζγ. ροὶπίβ 

ουΐ, ἀγριδβ ἴῃς οΟἴπεῦ ννᾶγ. [{ὀπὍὉ νεῖε ἃ ροοά Ηοῦτοενν νογὰ ἴ ψουὰ 

ἜΧΟΙ δἰ [Π6 ῥΪδςα. ---- ΠΥΎΣΥ ὈΣὉ 1] ἴ[Π6 ὕνο ραῖεβ Ἰοοκεὰ ὈΥ οπε στεαῖ θᾶ 

ϑοζοβδ μετ. ΡΓΟΌΔΌΙΥ 5π14}} ἴοννπ8 δὰ ὕυϊ οπε Ἔπίγϑηος. --- 8, ὕῸΦ.)] οἵ, 
15, -τ 55} ἃ ἔενν Μ55. μανε Ὄχο. Βαυῖ Ἣν 5 τῆς ῥτοροῦ νογὰ ἔογ βεβίερίηρ 

ἃ [οτίγεβϑ. --- ϑ. Φ᾽Π9] ἴΠ6 νεγρ οσουτβ ἴῃ {πε Οαὶ, Ργον. 329 614, ἴῃ 186 βεῆβὲ 

οἵ 2ίαηπρεΐρρ, 88 ἤθτε, 85.4.1 ννὰ8 ὀγεισέγρ ενὶ] 15 πὶ ἘΠΡ] 5} εαυΐϊνα!επί, 5111 
1ϊ 8. ροββίθ!ς (παὶ (ἢ τοχὶ 5 ποῖ βουῃά. --- 10. “Ὁ}Ὁ] ον ἴῃς ἀΐγεςϊ οὔΐεοι. Ὀγ. 
οἰἶΐε5 ἃ ἔενν ἰπβίδποββϑ, θαϊ Ῥοββί οἷν "9. 5ῃου!ὰ θὲ γεϑά. ---- 11, Υ0}2 2 "7.20 

15 ἰπ ρίδοε ἴῃ ν.12 σῆεγε γε βπὰ ἰΐ τερεαϊεά. Α ρατὶ οἵ ἰξ 15. Ἰδοκίπρ ἴῃ 65 50 

τῃαὶ [πε ςοπ]εοΐατε οὗ ΝΕ. 18 ῬΡγοῦ8}]ε6 --- [ῃδι [π6Ὲ Ψ0]6 ννβ8 ἰδοκίηρ ἱπ 65, Ραὶ 

1Παὶ οὐνἱηρ ἴο ἀποίμεσ εττοῦ οἵ {παΐ τεχὶ .) 0. νγὰβ ἰηβετίεα Ἰαῖοσ. φ5. οὔἱῖβ 

811 θυαϊ τῃ6 οπα αυαδιίοη : Ἡὲ] ἐλε διγράενς οὐ Αεἰἑαλ ἀξ σεν φες ανεα ιν ριξ 

ἡηίο (δε ἀαπα οὗ δαμ1} ὙὍὴα τοδαϊπρ οἵ ΝΥε. 5 ἁἀορίεὰ Ὀγ Βα., ννο ποψενεῦ 

Ἰῃβογῖβ ΠΌΣῚ ἔγοτῃ (δ. Α ὄὕβογῖδε σοὶ [πε βεοοπά ἡυεβίίοη ἱπ ἴῃς ψτοηρ ρἷδος, 

διὰ Ἰεΐ ἴ τΠεγα νἱπουΐ ἐγάϑαγε, Ετόοῖι τ ἂἵ ἴῃς ἐπὰ οὗ ἴπε νεῦβε 658 οτηνίβ 

ἴο ἴῃς Ἰαϑ8ὲ ψοτζά οὗ ν.13, ἃ οἱεαγ ςδϑε οἵ ποπιεοίεἰευΐοη; ἴῃ εγς οἵ {86 β8ογῖδε 

[6]] ἀροπ ἴμε βεοοῃμὰ "γὴν ἼΝ ἰπβιεδά οἵ ἰῃςε ῃτϑὶ. (51; ἢδ5 Ἰηβεγίεα [ἢε τηΐββ- 
ἱπρ ννογάβ ἐπουρῇ τγεϊαϊπίηρ [ἢ ς ντοηρ τΕρῚῪ ἴο ἴῃς βτβὶ χυοβιίοῃ. --- 18, τῶϑὸ 
ΓΊΝῸ] μετα 65. [68 σόοι γι, ἀμηάνγεά,. Ιτ 15 ἀϊβῆουϊε ἴο ἀεοϊὰς Ὀεΐνεεῃ 
ἴδηι. (Ὁ πῆὰῦ ἢανα θεεα σοπίοττηθα ἴο ἴδε βιδίπηθηὶ ἴῃ 222, ---- ἼΦΝ2 ἸΣΟΠΟΝ 

555] ἃ βεπυΐίπε ϑειξὶς Ἔχργεβϑίοη, οἵ, Κοζαμ 5316: “ὙΒεη οονεγοὰ [μὲ 
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ϑιάγα γε ἴπαΐ ποι οονετγεὰ ἴϊ.᾽" - 14. ΠΥ ΓΣ ἼΌ2 ὝΠ2 3Φ0}} 5. βυρετῆαπου, 

δὰ ἴῃ ἰαοὶ οοπίγαάίοία [πὰ ἱπηπλει δίεὶγ ργεσεβαϊηρ οἰαυβε. ὙΝ πους τΠΐ5, τ[μ 8 

νεῦβα σοποὶε5 Δ δοσουηῖ οἵ Πᾶν] 5 ψγαπογίηρ, ΤᾺΕ οἴδυϑα οὐ ρίπα!γ βιοοα 
δἱ ἴμ6 ορεηΐηρ οἵ ἴπε πεχὶ δάνεπίυτα, ν.19, 

15ὅ-18. Τοπδίμδη᾽5 νἰϑὶῖ, ὙΠῈ νεῦβεβ τα ἃ ἀϊβίίησς Ἰηϑογίίοη. --- 
16. Ταυϊά Μαγει ὀεεαμοε δαμ ἀσά εοηις ομέ ἐσ τεες ἀΐμα] τῆς 
βεηίεηςα σδῃ Γαίεσ ΟὨΪΥ ἴο 50πλ8Ὲ ραχίίουϊατ Ἔἐχρϑάϊξοη οὐ ὅαι}, ἀπά 

τῃοτγείοσε ἀοεβ μοὶ ἤξ τῃ6 ἐϊητηθ αἰ αἰεὶν ργεσεάϊηρ᾽ 5ἰαϊειηθηὶ ψῃ]οἢ 
ΔΙ 5 840}᾽5 σοῃτππου5. ρετβεουτῖοη. ΝῸ τῆοσα ἄοϑϑ ἴξ δείοηρ 
δῆϊοσ ν.}2, πῃ] ἢ τ6}15 ἰῃαι Πανὶ ἐβοδρεί. --- 4π4 Ταυία τὐας φέέπ 

ἐπ τὴε τοϊδέεγπεες οὐ Ζίῤλ] ἴῃ. ἤδηγα 51}}} βαγνίνεβ ἰῃ ΖΔ Ζίρλ 
(ΘΑΞ5. σεορ. Ρ. 306; Βι}], σεορ. Ῥ. 163), βου το Ηδδτοη. 

ὙΥΒεΙμου τῃ6 “)ογεέεάα οἵ 1015 ραββδᾶρε 15 ἰἀθηιῖςδὶ νἢ ΑΚ λογείσα, 

ἃ5 βιρρεβϑίεὰ Ὀγ (οηάει, ἰ5 ποῖ σεγίαίη. ---- 16. Τοηδίμδη οαπλε ἴο 

Ηοτεβμᾶ ἀπά ἐμεέσμγαρε ἤαυίά τη Ο47] ὉΥ βϑυτάποαβ οὗ ἴΠ6 
ἀϊνίης ρτοϊβοτίοῃ. -- 17. Νοῖ οὔἱγ ϑῃου!ὰ Ὀανὰ Ὀὲ γῥτοίεοϊεά 
ἔγοῦλ 54], θυῖ 6 βῃου]α 4150 διίαίη (ἢς Κίπράοτῃ, ]οπαΐμδηῃ σοη- 

τεητηρ ἈἰπΊβ ΙΓ νἢ [ἢ 6 βεσοπά ΡΪδςα. ----18. Τῆς ἐσσέπαπέ ταδᾶάς 
15 Ῥᾶγα}16] ἴο ἴλ6 ὑνοὸ αἰγεδγ βροκβὴ οὗ, 1:8 2ο", 

1δ. ΤῊε νεῦϑε βεςπιβ ραϑε οἡ 268, Τῆε δυΐποῦ οὗ {πε βεσοῃπάδγυ δοοουηὶ 

ἴοοϊκ ἃ δἰπὶ ἔτοπι ἴμε βεοοῃά οδυβε οὗ ἰῃαϊ νεῦβε, ἀπά 8} ἀροπ ἰξ ἃ ἔα μογ 
᾿πβίδηςβ οἵ Τοπαῖῃδη᾽β βαε] γ. ---- ΚΔ} 15. ἱπιθεπάβα (Εν., Ο 78, Π|. Ρ. 127», 
Ε. Ττ. 1Π|. Ρ. 92). αν 5 “α» ἰβ ἴηε6 ῥρτορετγ ἱπίγοάιποτίοπ ἴο Τοπαῖμδη᾽8 οοπ- 
βοϊδιίοπ. -- Ἴ 2 οἵαν οα868 οὔ [πε ργεροβιτίοι σἱἢ [Π 6 276 ἠοεαΐε ἃτε εἰϊεὰ 

ὉγΥ τ. [ἡ {πε (Ο]οννπρ νϑῖβε ἤονένεσ πὸ Π 56 6 Π|8 αὐἱΐε οΟἸεα ἴο μὲ ἃ 

ῬΓΟΡοΓ ἤδπιε (50 ΚΙ,., Βυ., Κὶ.). Ἡγοοάει ἀεῖρλές ἀο ποῖ εχίβὶ 'π ἴῃς ΝΠ] Ἔτη ο 55 

οἵ Τά δῃ ἀπά ῥοῦ} πενοτ ἀϊά οχίβὶ ἴπεγα. Τῆς Ἰἀεπιϊβοαίίοι ψν ἢ Α΄ Δογεῖσα 
56 6Π|85 ἴο ΡῈ δάορίεἀ ὈγῪ ΟΑΒΙ ἢ ἀπά ΒΒ]. ΚΙ. ϑιρροβεβ ἴξ ἴο "ΡῈ ἴῃς βᾶπι8 

ὙΠ τἴλε γππ Ὑνν, 225. --- 16. γτλν ΡΙΠὴ} οἷ, 76τ. 2314 ΕΖεῖ. 1322 1οὉ 4.--- 
11. πυφῸ"] οἵ, 2 (τ. 281 Εβι. τοῦ. 

19-29. Α ΠΑΙΤΟΥ͂ 6808}6. --- Τῆς ΖΙΡἢΪϊ(65 οἥεσ τὸ οσοπάποϊ 84] 
ἴο αν 4. ὅ8.41}} τπεγείογα σούηθβ νι ἃ ἰαῦρε ἴοτοα ἀπά 85 αν! ἃ 

δΔηἋ Πἰ5 τηθῃ νἱ]η ἢ5 σταθρ. Βαυΐ αἱ ἴῃ8 οὐ σαὶ πλοπιθηὶ ὨΘ6 5 
οΑἸ]εἀ ἀὐγᾶὺ ὉΥ δῇ ἰηναβίοη οἵ ἴῃ ΡΠ] βιη68. ΤῊΘ ϑβἴοσγυ ἰ5 ἃ ἰοσαὶ 

Ἰερεπὰ ἀεβίρπεά ἴο Ἔχρίαίη ἴῃς οτρὶπ οἵ [ῃ6 πάπα ρίνθη ἴο ὁπ 

οἵ τῆς τοοῖκκβ ἴῃ [Π6 τορίοῃ. 

19. ΤῊς νεῖβθα σοηζίηι65 ᾿ἢ' ἴῃ ἰζ5 ΟΥἹρΊπα] ἔοσσα. Τα βεσοοπὰ 
Βα], Βονενεσ, ἰβ διρεσῆσουβ, δηά τοβίοσίηρ [86 σοηποχίοῃ 76 
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βῃου]ὰ τεδὰ: αυίά ἀτυείξ ἐπ εἰγοησλοίας ἐπ τς Ἡδίάεγπες οὗ 

Ζιῥά, «πὰ διε Ζιίῤλίίες εανις ἡ ϑαμὶ απα ταίά: 7,5 ποΐ δαυϊά ψια- 

ἐπρ ἀὐριδοῦξ πὶ ομγ γεσίοη ἵπ εἰγοηρλοίας» Ηδὰ τῃεγ ρίνεη ἴδε 

Ἔχδοῖ Ἰοοαίίοη, 85 ἢον ἀεβηδά ἴῃ (πε τοϑὶ οἵ [ἢ νεῖβα, ἴἴ νουἹά 

δανα 66 ὈΠΗΘΟΘΘΘΑΓΥ (ῸΓ 54} ἴο ὑγρὲ {πε ἴο ἀΐδοονεσ Πανὶ ̓ 5 
διά ρ-Ρ]άςα. --- 20. 4π| που ἀεεογαΐηρ 19 τὰν ἀσαγί)ς ἀδείγε “0 

εοηιθ ἄστυ, Ο ἀίμρ, ἐοηις ἄστυμ; απ 1} «λαϊ δε οἱ ῥαγί ἐο ἀφυέν 

λέμι ἐπιίο τὴς παμά οὗ τἀε ζίηρ) Ῥοβϑιν Πᾶν ἀ᾽ 5 ργεβϑεηοθ νγ5 Ὀυγ- 

ἀξηβομηθ, 85 ἰΐ νγὰβ (εἰξ ἴο θὲ ὈγῪ Ναθδὶ. ---- 31. 841} ὄχρύεϑϑεβ ἢϊβ5 
δταϊαἀς Ὀδοδυθα (ΠΕΥ ἢᾶνα ἡσξέπ ἐονῤασείοη Οἡ Πΐτη. --- 92. Ης 
Ἔχῃοτῖβ μο : Οἷύε αὐιοπ σα, ἀπά ἄπουν δῆς ῥίαεες τυλέεγε δὴς 

οἱ γε ὍΘ τοχὶ σδπηοῖ θ6 οΔ]]εἀ σογίαϊη. Ασοοταϊηρ ἴο 3Η, 

ἃ Τοάβοῃ ἰ5 δά ἀεὰ: 207 7 αγὶ Ἰολἠ ἦξ ἐς υ67} ἐμππίηρ. ---- 238. ΤῊΘ 
δχδοσίδιίίοη οὗ ἴΠ6 ργεοεάϊηρ νεῦβα ἰ5 σερεαϊεὰ ἴῃ ϑβιυθβίδηος δηά 

54} σοπο]υάεβ: Ζάεπ 7 τοῖὴ ρο τοίὰ γομ, πα {7 λέ δὲ ἐπ τε ἑαπά, 

7 τυἱδ] εαγεὰ ἀέρι οί απιοηρ αὐ τὰς ἐλομδαπάς οὐ γμάαλ. -- 94, ὙΤῆε 

Ζιρμῖῖο5 νεπὶ ἴῃ δάνδπος οὐ 840] δ ἃ {ἰπ|ὲ γε Πανὶ ὰ δηά ἢϊ5 
τθη ΜΓ ἴῃ (6 Πηδάερησες οὗ 7160} ἴῃ ρἷδος 15 τηδπιοπραὰ 
δοηρ (ἢ ΟΑγηιεὶ δηα ΖΙρἢ ἴῃ 05. 15, ἀηα 5111 Ῥδᾶτβ (Π6 δίῃ 
απ. Α5 ἴῃε ποχί νεῖβε [6}}5 τπδὶ αν] ἃ οὐ μεασίηρ οἵ 841}}5 

Ἰπουγοίοη τυελ απο ἀπυείξ ἴθ ἴῃ6 ΥΠ]Πἄοτηθθς οἵ Μαοῃ, ποτα 15 

ΤΟΔΒΟΏ ἴο βυϑρεοί ἴΠ6 ἱπίθρ τ Υ οὗ [ῃ6 ἰεχί. --- γι 26 «γαῤαὰλ Το τὴξ 
σοιίθ 97 7εελίνιο} 5 ἴῃ ἰδοῖ βυβῆοί ΠΕ Θχρ]]οῖι. ---25. Φαυσίά 
τυερ ἐστσπ ἴο “6 ἐγαρ τυλίελ ἐς ἐπ ες ιίάσεγηπεος οΥΓ ἥαοη. ὙΤὨς 

ἰάδα 5εεπὶ5 ἴο Ὀς παῖ ἢ6 ἢεὰά ἄἀονη τπ6 τηουπίδϊη 5:46 νψιτῃοαΐ 
αἰτεπιριηρ ἃ ἀείεηςε. -- 26. 540] ννᾶ5 ἴῃ ποῖ ραυγϑυὶ -- αν τυας 
ξοΐρρ ἵπ ἀαεῖν ἥίρλε ζονι ϑαμέ, πα ϑαμΐ ἀπά ἀΐς γῖοπ τεῦ αδομέ 

το ἣν ὑῤοη Ῥαυϊ ἀπά λές πιδη, ἐο «οἶσε ἀοίῖ 97 ΤτἀφπιἼ ἴῃς ῥγονίἀεη- 

[14] ἰπιεσίεσθηςς οδπια }αϑὶ δἵ [ῃ6 τἱρῇϊ τηοτηεηί. --- 97, 28. ὅ80] 15 
(αἸ]εἀ οΗ͂ ὈγΥ τλεὲ πεν οἵ ἃ ΡΠ ϑιηθ6 ἰηναβίοη, ἀπά ἴῃ 6 ρῖδοα 

Τοοοῖνεβ {86 ἤδη: δοοξ 97 2 ίυϊείο»ς. ---- 39. ΤῊΣ νεῦβθα [ΟΥΠῚΒ 

τῆς ἰταηϑιτοη ἴο ἴῃ (ο]] ον ησ. “λρεαϊ ἰ5 ἃ 6 }1}-Κῆονντ οαϑβὶβ ἴῃ 

τῃε νι άδγηθβα οὗ [ἄδῃ, οἡ ἴῃ6 νγεϑί βῆοτγε οἵ ἴῃς Πεδά 868. 

10. Α5.11εὲ νεῦϑε βἴδπαϑ ἴἴ ρίνεβ Πανὶ ἀ᾽5 Ἰοςαϊΐοη ἰδυϊοϊορίς δι : ἐρε οέγονεσ- 

λοίας, ἐμ Πογετάσ, ἐπ ἑὰς ΜῊ ὁ Μαελιἑα] Ὅαὲ [με ἱπαβῆπίτε οἐγοριρλολαῖς ἰδ τ[ῃς 
ΟἿΪΥ ψοτὰ νι ]ϊο ἢ ἢῖ5 [με βιϊυδιίοπ, δηὰ ἰϊ, 85 ννε]] ἃ85. 580}᾽5 γερὶυ, 15 σοῃιγϑαϊοϊεὰ 

ὉΥ [Πε ποτὰ Ἔχϑοῖ Ἰοςαῖίοπβ νυ ἢ ἕο ον. ὙΠεβα αἶβὸ βεεπὶ ἱποοπεβιδι πὶ ἢ 

ἐδοῖ οἴ μεσ ὑη]ε88 τὰ ϑιρροβε ἤογεββα ἴο θὲ Ἰοοαϊεὰ οὔ ἴδε ΗΠ] οἵ Ἡδοῖδ]α, 
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ΜὮΙΘἢ 8. ἀππαΐυταὶ. ες γε οὐ] ρεά τδετείογε ἴο βἰγίϊος ουξ 85 ἰδΐεγ ἱπβευιίοι 

811 ιΠιαὶ (ΟἸ]ον5 ΓυΣῸ2. ΤὨς Ἰαϑὲ οἰδυϑε νγᾶὰβ ρυΐ ἴῃ ὑπάεγ ἴῃς ἱπἤπεηος οἵ 26] 

δὰ πρὸ 85 ἰηβογίςἀ ἴο τεσοηςῖ!ε [15 νἢ τἢς ρτεοεάϊηρ. Τῆε Ἰοσαίϊοη οἵ 

τῆς ΗΠ] οὐ Ηδομα ποτε ἢόνγενοῦ 8 ρίνεη 85 σουά οἵ πε ἀεϑβετῖ, νῃογεδϑ ἴῃ 

261 ἴξ 15 ἀρραγεῃτ εαϑὶ οὗ ἵξΐ; οἵ. ν.}Ὲ ())ε.). τ πϑ2Π|5 1 ὀσουγβ ΟἿΪΥ Πετγε ἀπά 

ἴῃ 261). ὃ ((Ἰ]αβεσ γεβίογεβ ἴξ ὈΥ σοη]εοΐατε ἴπ 157 ἴοτ Γ)Π); βοπὶθ οορίεβ ἢδνε 
τινι τι 59} 5 υϑεὰ οἵ {πε Πεϑβετὶ οὗ [υάδῃ Βετα δπὰ 26).8, οἵ, Νυχα. 2139. 

Ἐογ ἃ ἀεβογίριϊου οἴ. ΟΑ5., σορ. Ρ. 313; αἷξο Κοβίπβοη, 9.22, 1. ρ. ςοὸ ἢ, ---- 

30. ΓΝ 525] εἰβεύῇεγε ΓῚΝ 522. Ηξετε ψὲ 5Βῃου}α Ἔχρεοῖ 522. ΕῸὺ 5) (δ 5εε τη 
ἴο πᾶνε γεδὰ γ)5νΝ σοππεοίίηρ ἴ ψ ἢ ναὶ ργεοεάθβ ὍΣ. ψουἹὰ θῈ {πε τερὰ- 

Ἰατ ἴοττι ἴο Ἔἐχργεβ8 Ψῃδῖ νγεὲ πεεὰ ἴῃ τἢϊ5 οοπίεχί. -- 31. Ὀγθ 5 Π] σοπῆγπιβ [ἢ 6 

ἐπιοηἀαϊίοη πιδάς ἴῃ 228. --- 23. .)»25} ΒΌΡΡΙΥ 35, 1 ὉὮγ. 1214, Τῆς εἰ] ρ5ἰ5 ἀοε5 

ποῖ οὐοὺγ εἰβενῆεγε μονγενεσ, πὰ ρευῆαρβ ψγὲ βῃου]ὰ γεδὰ ν)»2η, ᾿ς Ἐοββὶ, 

ἢ 6 Μ55. ϑόπὶε εὐἀϊίοηβ ῥγθῆχ ". --- 'ΝΥ 75) οἱς οὗ ἴπε ἵἴνψο ψογάβ ἰ5 
βυρετῆυουΞ, αηὰ (58 Πα5 ΟὨΪΥ ν7. Ὑὴπεὲ ψψογάβ ὉΦ᾿ ὙΝῸ "Ὁ δτα ἱμδρρτγοργίαῖθ; 

540] 15. ποῖ σοποογηθα ν ἢ ἴΠ6 ῥαγίϊσα]αῦ τῆᾶπ ὯῸ 5}8]1} ἀΐβοονεγ Πανὶ θαὶ 

σι ἢ τῆς ἀἰδοονεῦν ΟὨΪγ. Βεβίά 68, γε βῃου]ά αἱ Ἰεαβὶ επηθπὰ "Ὁ ἴο "ν, 65. Πα5 
ἐν τάχει ἐκεῖ, οἡ ἴῃς στοὺπά οἵ ψνῇῃϊοἢ ΤΉ. {ο]]οννίηρ ἃ Εἰπὶ οἵ ἔν. τεδὰβ πσ ἢ 

-τ Βογα ἢ18. Μεείίγρ ἰοοϊ πᾶν 6. Βαϊ τῃς δἀ)εοῖίνε ἰ5 ἀποαιϊεὰ ἔοσ. ΚΙ. 
τεδὴβ ἼἼΠὩ 85 δὴ δάνετῦ : ἔμησι φμΐεξέν, Ὀὰϊ τ 6 ογάοσ οἵ πε ψογὰβ τεπάδιβ 
115 ᾿πηροββίθϊς. ἈΝ Βαῖ τ[ῃς βέπβε γοααῖγεβ ἰ5 ἃ ραγιοῖρ]ε ἀεβηΐηρ ἴῃς σοπαϊιίοι 
οὔ τῆς 5υβ)εςῖ --- τοάεγε Αἷς γ0οέ ἐς εἴαγέηιρ. ΤῊδ οτἱρίμαὶ πϑὺ πᾶνε θεεπ Ἴ)λλ ιν, 

οἵ. 15. 3415, οὐ Δ, Ρ5. οἱ, Βαΐ [Πότὰ 5 τεάβοη ἴο βυβρεοῖ {παὶ ἴῃς σοτγαρ- 

τἴοη ἰ8 ἀεερεῦ, ἂπά {πᾶὶ 54} τεδ}γ 5 : οῶν ομέ (5 1.) λὲς γεείϊηρ-βίαςε συῃ- 

ΠΙΠΡΊΥ, Ὀεοαυβα ες 8 νεῦῪ 5ἰγ. ϑοιηειμίηρ {{κὰ [18 βεδτηβ τεαυϊγεὰ ΟΥ̓ ἴῃς 

σοποϊυάϊηρ ραᾶτῖ οἵ [με νεῦβα. --- ὍΝ 2] 207, ογό 5αγς 18 ρϑγίβοιΥ ροοὰ Ἠεῦτγεν. 

Βαϊ ἴϊ 5 βυγργίβϑίῃηρ [μδὶ 54] βΒῃου!ὰ ρῖνε Ὠαν 5 σμαγδοῖεσ ὈΥ μεᾶγβαυ, 50 {παῖ 

1815 ματί οὐ ἴῃε νεῖβε αἰβο 866η18 ἴο ἤδνε βυβεγεα ἱπ ἱγαπβπιϊββίοη. (5 γεδὰβ8 
οὗ εἴπετε (εἴπατε) σοππεοῖϊηρ Ψ ἢ ννμᾶὶ ρῥγεσεάεβ: ἀσείδρε τοϑγε γοιε τᾶν 

(ἀξ ἐπ), δααίηρ κε: ἀξ ῥίαγ γοι α ἐγίεᾷ. --- 398. ΤῊΣ νεῦβε ἰβ 80 Πεδύϊν ἃ τερεῖϊ- 

τίομ οἵ [ες ῥτεοεάϊηρ, ἴμαὶ ΚΙ. ἴαϊκεβ ἴξ ἴο ῬῈ δὴ ἰπβειίίοι ἔγομι ἃ ἀϊβεγεπὶ 
ἀοοσυπιεηῖ. Μοῖς ργοῦαῦὶν ἰδ μα5 Ὀεεη ἐχραπάεα ὃν ἃ βογίρε. 658 οχηἶίβ 
ῬΣΣΓΟΝ οονν 35), πὰ νγἢδϊ τοπιδίῃβ ρἶνεβ 8 58: ]5[Δοῖουυ 56 Ώ86. --- 112) Ὁ} ργοῦ- 

ΔΌΪ ννὲ βῃουὰ τεδὰ 5; (85 80 οἴϊεα π). ὙΒΕΥ Ψετα ἴο τεϊυσῃ γόσϑίρηρ' ον: ὦ ἐε7- 

“αϊρέν. --το Ἱ»»}} ἰάἀοπεβεά Ὁ Ἀορίμθοαη. Τα νἱ αρσα 11εὲ5. ποῖ ἔαγ βου οὗ 

Οδτηιοὶ. [πὸ τμἰ5 ρίδες (51 ἢ65 τῇ ἐπηκόῳ ἀπὰ Ηουβίρδηϊ " σοπ]εοΐυτεβ {Ππογα- 

ἴοτε Ὡνοφ. Βυΐ δ8 πε Ζίρηϊεβ ψψεγε δοῖϊνε ἱπ [ῃς πιαίζεσ, {πε ΝΠ] οτμ 88 οὗ 
Μδοα ἰ5 ἀρρτορτίαϊες ἐπουρῆ. ---- "2}2} πιυβῖ πηεᾶπ ἰπ ἴῃ νδ]]ῈῪ οἵ ἴΠε 1)εδὰ 

8:8. Α58 ἴδε Τογάδῃ νδ]]ον 15. οδ]]δὰ της Αταῦδῃ, δηά [ἢε 58πι6 ν]]}εὺ εχίεπ 5 

βουτἢ οἵ ἴῃς 1)εδὰ ὅεα, [15 πηᾶκεβ ὅο ἀἰβησαγ. Οη [εβῃϊπιοη οἴ, Ναπι. 2129 

2328 ἀπὰ ΠΗ]πιδππ᾿Β ποῖε, --- 36. ΦΡ25] τεδὰ γφηὴ25 ψ ἢ ΟΊ (ΤῊ.). --- 239} 
8 ἱπαρρτορτίαϊε, (ὃ ῃδὰ “δν νη ὶοἢ ἰβ ἐν! Ἂμ} οτρίπαὶ (ΤΆ.). --- 36. ̓ ν] 
δάἀ νΦηνὺ ἢ (δ. --τοΊρ}} οὗ, 2 Κι γι ΑἹν, Ἰρανϊὰ νγὰϑ φρημέγερ ἀνε ἑρμίο α 

4 (ΠΕ, ]οβέρδιιβ, “π|. ΝΊ. 28ο (Νίεβε, [1. Ρ. 54), ἐν τῇ Σίμωνος ἐρήμῳ. 



216 : ΘΑΜΌΕΙ, 

2αμὲς ἴὰ ροιεηρ ΑΥΡΑΥ. ---- Ὁ) 2}} ὙγΒῖ ἢ ἰδ θεὰ οὗ 2γοζεεϊίηρ, Ῥ5. 518, 56 6 πὶ5 

ἱπαρρτοργίαῖθ μεζβ, 58ο ἴμαΐ ἴῃε οοπ)εοίυτε οὗ ΚΙ. νγῇο τϑδάβ Ὁ.) 15 δουςρίδθ]θ. 

-- 238. η150] οπ ἴμε Παρβεβῃ (Βαθν ἂπὰ Οἰπβὺ.) οἴ, ( .ε8.25 22 ς, ---- προποπ γ00] 
ἴῃς εχροβίϊοτβ ᾶγὲ αἰνϊ ἀεα Ῥεΐνγεεη [πε ἱπίεγργεϊαιίουβ ἄσεξ οὐ Δ ίνέείοης δδὰ 

Κοεξ οΥΓ Ξξεαρε. Τῆς Ἰαϊϊεσ ννουϊά θὲ τοτὲ δρρτγορτίαϊε ἱξ γῦπ σουϊά πιβᾶῃ 

“Το σεαβε, Ὀὰῖ 18 Βε6πὶβ ποῖ ἴο θὲ ἴΠ6 οδϑε. .--- 39, ΤῊς ἀϊνί βίοι οὗ ομαρῖετθ 
διὰ νεῖβεβ αἰβεσβ πὶ ἴμῈ ἀϊβεγεπὶ εὐϊτίοηθ5, απὰ Βαοῦ θερὶπβ ἴῃς πεχί ομαρίεσς 

ὙἱΓΠ [15 νεΓβ6 --τ- 85 ἀο 1ῃιε τῃδ) συ Ὑ οὗ εὐϊτοη5. ἴῃ εἰτουϊαϊίοη. ΕἸρΟΑΙ 51}}} 

Ῥεδῖβ πε πᾶπιὲ κἱρμ γι Ἰ, Ἀοθίπβοη, 8.2.1. Ρ. ςο4, ΟΑ5. στο. Ρ. 269. Εοτ 

[δὲ οἱάετ δυϊπογίιε5, Κεϊαπά, δια αεσέϊηα, Ρ. 763. 

ΧΧΙΨ. 1- 22. Ῥαν 5 πιδρη δ ηἸτἰζγ. -- 541] σοτηε8β ἰηῖο Παν 45 
Ῥονοσ, Ὀὰϊ ἰ5 βΒραγεά δηά τϑοορηΐϊζεβ [ἢ6 ρϑῃεγοϑιν οὗ ἰδ ΘῃΘΠΊΥ. 

ΤῊΒ ἱποιάεῃϊ 15 β' ΠΉ]ΑΓ ἴοὸ ἴπ6 οὴς παγαϊεά ἴῃ 26. [ῃ Ῥοίἢ οᾶ565 

588] ἰ5 δ [ῃ6 τηετου οἵ Παν]ά, δηά ἴῃ ἀδῆρογ οὗ Ὀεϊηρ 5ἰαίῃ Ἔχοερὶ 

ἴοσ Ὀανὶἀ᾽ 5 τθϑίγαϊηϊς οὗ ἢἰβ θη. [Ιἡη Ὀοίῃ, Πανὶ ̓5 πχοῖϊνε ἰ5 τὲν- 

Ἔτέποα ἴογ ἴπ6 Αποϊηϊεα οὗ γδγνεῃ. [Ι͂ἢΝ πε βεοοηά οἵ ἴῃς ἵνο 

δοςουηΐβ, αν ἃ τπλαΚα5 πὸ 8] ϑίοη ἴο μανίηρ βραγβά 54] Ὀδίογε, 

δά 84:1} 8 δαυδιν δεῖ. ε μάνα τϑάβοη ἴο {πίηκ, ἱπεγείογε, 
τῃδὶ νὰ ἤᾶνε ἵν νϑυβίοῃβ οἵ ἴῃ βδη16 βἴοσυ. [{ 15 παίιισγαὶ ἴὸ 511}0- 

Ῥοβε [ῃδῖ ομεὲ Ὀεϊοηρβ νι δαοῇ οὗ ἴῃ6 ἴψο ἀοοσυπιεηῖβ ΓΟ ἢ 

τῇᾶΚα Ρ [6 ὈΚ οὗ [π6 παγγαῖϊνα αἰτεδὰγν σοηβίἀδγεά. ΑἸτηοβί ἴῃ 

ΟὨΪγ οἷς ἴο (ῃ6 τοϊδίίοη οἵ οὴς οὔ ἴμεβε βίουιεβ ἴο [86 οἴδθεσ ἰ5 

δῖ ἴῃ [ῃ1]5 σμαρίογ ϑαὰὶ 15 Ὀγουρσῇϊ ἱπῖο αν! ἀ᾽5 ρονεσ, ψβεγεᾶϑ ἴῃ 

26 Ὠανὶὰ ἴαἰκε5 ἀροη Ὠἰπιβοὶ Γ [ἢ 6 ἀδηρετ οὗ ροίηρ' ἰηίο ἴῃ 6 δηδπλγ᾿ 5 

οαρ. Τἢδ 5ἱῖρῃϊ ργεροηάεγαησα οὗ ργορδὈ!  γ 566 π15 ἴοὸ πὴθ ἴο 

Ῥὲ ου ἴῃς 546 οὗ 186 ᾿δϊίεσ ταργεβθηϊαϊίοῃ (ομαρίεσ 26) ἃ5 ἸΏΟσα 

οτρίηαὶ. 

1..ΑΧ58 τοπηδτκοα ἀρονςα, [με εὐἀϊτϊοη5 νϑγῪ ἴῃ ἴῃ 6 αἰνίβίοη οὗ οἢδρ- 

ἴεῖβ. Τῇ ΟἿΪΥ Οὔδ5 ΨΏΪΟΝ ἄρτθθ ψ ἢ ΟἸησθυγρ ἴῃ πχακίηρ [ἢ 6 

ἀϊνϊάϊηρ [πὸ [6 5ρασοβ ψῃϊοἢ πα ἰοαῖεϑβ ἃ σγασλα, ἀτα ἴῃ6 νεῪῪ οοτ- 

τεοῖ εὐϊίοη ῥγιηιεα δ Μαηῖια 1742, ἀμ τῃ086 ῥγϊηϊεα Ὁγ ΡΙδηιίη. 

Ι πᾶνε (ο]ονγεά [15 ποϊδείοη ἢ [Π6 ἰάεα ἰπαΐ ΟἸηβυαυτρ᾽5 δα! οη 
ἰ5 ᾿ΠΚοὶγ το ὈῈ ψ] εἰν ουττεηΐ. --- 2. ΤῊΘ ἴογος οἵ φάγες ομδαπαῖ 
τι6η ψὨϊΟἢ 540] τοῦ νι Πἰπὰ τϑηνπἀ8. ὰ5. οὗ [6 βἰδηάίηρ᾽ ΔΓΠῚΥ 

ν οἢ 6 τϑογυϊτεα δ {πε θερίπηΐηρ οὗὨ Ἀ15 σάγθεσ, 12. Τὰς Δ- 

φοαί'ς Ογαρς, οἡ ἴῃ6 ἔλεε οἵ νοι ΠῈ βουρῃϊ Πανὶά, ἅτε ποῖ γεῖ 

ἸΔἀοπιβεά, ας της ἴθεχ (ὀέειΐρ) 15. 51}}} ἰουὐπά ἴῃ ἴΠ6 τερίοῃ. --- 

8. Τῆς τἀξεῤ ,οεἶς ἴο νῃϊοἢ 540] σαπιθ ΕΓ ρΟβϑι ΟΪΥ οᾶνε8 ἢ ἃ 

τουρἢ ϑἴοπα Μ4}} ἀρουΐ ἴῃ 6 δηίγδῃοα, βυοἢ ἃ5 8Γ6 5{}}} ἑουπά ἴῃ (ἴῃς 
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Ψν]ΠΠ ογπεβ5 οἵ ᾿Τἀδἢ. [Ιπῖο ομς οὗ ἴῃ656 σᾶνθϑ ὅδ] νηΐ Ὁ γεζευέ 

λίνισε, οἴ. 714. ,215.,, ψἤοτα ἴῃλ6 βαπιθ δα ρῃδιηΐϑηι ἰ5 564 ἃ5. ἢδῖα. 
ΤὨΐβ οᾶνα, ΟΕ Εσ, νγὰ5 ἴἢ6 οἠδ ἴῃ ψῃϊοἢ Πανὶ δηά ἢΐβ5 ἤθη μαά 

τάκεὴ τεῖιρε. ΤΉΘΥ νου ά παίαγα!]ν 6 ἀηβθεη ὈΥ 540] ἃ5 ἢ6 σᾶῦιδ 

ἴῃ το ἴπε ἀδυ]ραῖ. ΥΥε πδεά μοὶ ἰηϑιβὲ τμαΐ [ἢ 6 ψῇ016 οὗ 1)αν! 45 
ἴογοα νᾶ5 ἴῃ 116 οὔθ οᾶνε. --- 4--7. ΤῊΣ πατταῖϊνα ἀοθϑ ποῖ ἰοϊϊον 
ἴμε παῖυγαὶ ογάθσ, δηά ἰ5 ρεγῇαρϑ ἰητεγροϊαίεά. --- 4. Π)αν!ἀ᾽ 5. πγεῃ 

τοιηϊηα ἢἰπὶ οἵ ἃ ῥσογϊβα οἵ αοά : Ζάϊς ἐς διε αν ο7 τυλίεὐ γαλ- 

τὐεὰ ταίά: Μελοδέ 7 ρίνε “μπε ἐπόσιν ἱμο μιν λανα, πα ἑάοι, «λα 

Ὧν 1 ἀρ ας ἕλοι ῥέξαφεςί, Νο 50 ἢ ῥτοπῖδε 15 τεοογάθα ἴῃ ἴΠ6 

Ῥτγεοεάϊηρ ῃδτγαῖϊναθ. ΤῊ6 δαῖμοῦ γοῦν ἢ ἰῃ πιηά ἰαἴοτ ρῥτο- 

Ῥμεῖῖς ἀδοϊαγαϊίοηβ. Ασοοτάϊηρ ἴο ἴῃ6 ρῥγϑβεηῖ ἰεχὶ, Πανὶ, νιτπουϊ 

τερ  γίηρ ἴο ἢϊ5 τηθἢ, 56 συ Εν ἀρργοδοῃεά τἢς Κίηρ, σηα ἐμ οἱ ἠῃδ 

σζιίγέ οΥ λΐς νιαπηε. ----ὅ. ὙῊΘ δε! ηρ τΠδἱ ἢ5 δοιϊίοῃ ψᾶ5 δῇ ἱπάϊβ- 

ΠΠῪ ρᾶνα Ὠἰπι ἃ ᾿νίηρα οὐ σοηβοίθηοσα. --- Θ. ΤῊΘ νεῦβὲ σοπίηιι65 
1η6 σοηνετβαῖίοη δεῖΐνθθη Πανὶ ἃ δηα ἰδ πε τ ΠΟ σϑίργεποα ἴο 

1ῃς 5Κίτι, ---Ἴ. δο Ζαυίά γερίγαϊπεα ἀὶς μι6] ἴῃ6 εἐχαοῖ νϑτῦ 
ἱπιεηαρά 15 ἀουδίδιὶ, 566 [ῃ6 οτἰςα] ποῖ. 

2. Ὁ5)}»] οἵ, Β0Β], σέο. Ρ. 97 "οί. ΟΜ μὰ5 τῆς θήρας τῶν ἐλάφων, 
ὙΕΙΟΝ ΡΟΒΘΙ ΡΥ Ροϊπῖβ ἴο ὈΝΟ) Ὃν, τ 8. Ἴ0π5] Οἰπβρ. ρῖνεβ Ὑ τ δ8. τῃς 
τεδήϊηρ οἵ ἴῃε Μαββογα, Τῆς ρῆγαβε πεῖε υβοὰ ἰ8 [ουπὰ ἴῃ ΟΠΪΥ πα Οἵ ΠοΓ 

Ῥάβϑαρβ, μυΐ {Π6 πιβδῃϊηρ᾽ 866 πὶ8 οθᾶσ. ΑΔ Ὁ 4}} οὔ παῖυγε 8 ἴη6 ΟἹΪΥ δάδαιαία 

τεάβοῃ ἴογ ἴῆε ΚιηρβΒ ροὶπρ δἷοπὸ δπὰ υὑπαϊϊεπάεα ἱπῖο ἃ σαᾶνθὲ. (ὃ αἷβο 

ΒρΕΔΚ5 ΘᾺ ΡΠ ΘτλΙβι ]σα}}γ, θυϊ Α4. τοηάογεά ἀποκενῶσαι (ΤΠεοά. (»μεοίο»:ε5), ἀπ 

7οβεριυβ ἀββογῖρεβ 54} 8ἃ5 ἐπειγόμενος ὑπὸ τῶν κατὰ φύσιν, ψγῖιἢ ψ Πἰοἢ οοπὶ- 

Ρᾶτε μή διγραγεί νερείγεηι Ὦ,, ἀπ ΠΣ ἼΣΟΣ ᾿. ΟἿΪγ 5 (ψ Εἰ ἢ πιάῖκεβ 56] 
σἰδώβ) Ὀτεακβ ἴπῃ6 σοπβεηβϑαβ οὐ ἴῃς δηςίεπὶ δυζΠουἝ 65. τ 2.02} ἱπάϊοαῖο5 
ἃ οἂνα ϑἱτἢ Ὀγαπομίπρ γεοοβ868. ---- 332} ἀεβοῦῖθαβ [ΠῈ ροβίτοη πὶ ψνῃϊ ἢ 

Πανὶ ἀ᾽5 πιθῃ γαῖα ἂἵ 540}᾽5 δῃΐγαποο --- [ΠΥ νγετα σέλδέρσ ἄστυ» ἴπ {με τες 8865 

οἵ ἴῃ6 οανγε ( γ.).---4-Ἴ. Αςοοτγάϊηρ ἴο {πε τεςεϊνεα ἴεχὶ [86 οτγήεγ 5 ἂ5 ἔο]- 

Ἰονβ: (1) Πανὶ 45 πε ροϊπὶ ουϊ Πἷ5 ορροτιίυηϊῖγ; (2) Πενία τίβεβ δηΐ οὐΐβ 

ΟΗ͂ 540}᾽5 5κίγτι ; (23) Πε τερεηΐβ οἵ ἴ; (4) Βθ τδεπ τερ!ϊοϑ ἴο ἢἷ5 πιεπ; (5) με 

τεβίγαϊηβ ἴῃ ἐπὶ ἔγοπι Ὀ]οοάβῃε. ΤῊΪ5 ἰβ οὈνίουϑὶΥ ἀπ απηδίυτγαὶ ογάεσ, πὰ (ο. 

δπὰ Βιι. τεαγᾶπρε ἴμε οἰαυβεβ ἰῃ ἴῃς οτήάεν 45- δ. ἴα. 40. 5.70. ὍῊΘ πδτγαῖϊνε ἴῃθη 

τεδβ βιμοοί ΗΥ δπουρῃ. [δαὶ ἰξ 5. ἀϊβῆσυϊε ἴο 8ὲῈὲ ἤον ἴῃε ἀϊβ᾽οςαιίοπ ἴοοκ 

Ρίασθ. [1 σαπποῖ θ6 ἰηϊεπίϊομδὶ, ἔοσ ἴἤεγα ἰ8 πὸ τηοῖϊνα ἔου ἴξ; [ἢς δοοϊἀεηῖβ 

οἵ ἱταηβπιιββίοη ἄο ποῖ βεπογαὶν νγοτὶς ἴῃ {Π|5 ΨΥ. [1 866Π15 βἰτπηρίεσ ἴο 810- 

Ῥοβο παῖ τῃ6 σογγαριίοη μᾶ5 σοπὶα ἰπ 8ἃ8 80 οἥξῃ ὈΥ ἰηϊεγρυϊαϊίΐοη. ὙΠε εαυετ 

δοοουπηῖ τη846 π0 τηεπίϊοη οὗ [αν 48 ουϊτηρ ΟΗ͂ 840}᾽5 βκίτῖ, Ὑὴε ἕδος {παῖ 

5401 Παά θεδη ἴῃ αν 5 ρονγεσ ννὰ8 ββηο ἐμ ΕῪ ἐνϊἀθηῖ Ὁγ {Πεὶγ μανίηρ θεὲ 

ἰπ ἴῃς οἂνε ἰορεῖίμετ. Α ἰαΐεσ υυυῖῖεγ ψαηίεὰ ποτὲ ἔδηρίρ]ε ενϊάεποε ἀπά 50 
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ἱπιτοάυσεοα 186 ἱποίάεηϊ οὗ ἴπε 5κιτί. ψεῖβε Τ Ἰοΐῃβ ἀΐγεςγ ἴο “5, ἀῃὰ ψμαῖ 

15. θεΐνθεη πᾶ5 δε ἰηβετιεα, ψεῖβε 11 ἰβ ἰηβεγτίεα Ὁ (ἢ βᾶῖὰς παπὰ δηὰ 15 

85 τεδα ν βρατεὰ 45 “Ὁ, ---ἄ ὙΣΝ Ὁ] 1 ννου]ὰ θὲ στατηπηδίϊο!} σοττεοῖ ἴο 
{τϑηϑβ]αῖε : “ψὲς ἐς ἐλε αν τυάφη γαλευεά 547}5, ἴὰ ΜΙ ὨϊΟ ἢ οα86 Ὑδῆννθ ἢ βρεακβ 

ἘΥ διῖβ ργονί ἀἐπιῖαὶ ἀ] νετν οἵ ὅ84] ἱπῖο Πᾶν 5 παπᾶ, δπὰ ἔπεσε ἰϑ πὸ τείετ- 

Ἔπος ἴο ἃ ρῥγεάϊοιϊίοη τπδὰς δ δῃ θαυ ϊεῦ τἰπι6. Βαΐ ἰΐ β ἈΠΏΘΟΟΒθΑΥΥ ἴο ἀε- 

βοῦῖρε Υδῆνε 88 «ῥεαξίηρ ΟΥ̓ 5.0 ἃ ρῥτγονίάδηςς, ἀπά τὰ ἐοἸ]ονΐηρ ϑνογὰβ 

ΤΣ ὮΝ ὩΣ τὰ ἰὴ ἴμε τερυΐϊασ ῥρτορμειὶς ἔοσπι. 1 ἤᾶνε ἱμεγείογε βυρροβεὰ 
Βυςἢ ἃ τοίογεποα ἤεσα, Τῆς οἴδμεγ νῖενν 15 ἐεἰεπαεα Ὁγ )γ., ίρίεςσ. Ἴ2ν Ογξ, 

ἰδ οογγεοῖ. --- δ. 2) Ν} βδῃμου!ὰ ἢᾶνε (ἢ ἀτγίίοϊς οὐ θὲ ἀεβπεα ὈΥ ἃ ρεπίτἶνε. 

ΤΉ. Ρργοόροβεβ ἴο ἰπβϑεσῖ Ὁ Σοπ), (5. μοννένεγ τεδαὰβ τῆς διπλοΐδος αὐτοῦ ἰηδιεδὰ 
οἵ ἜΝ Φὸ Ἔν, δῃὰ τε Ἰαϊζεν ἰβ βυβρίοϊουβ ἔγοπη 115 σοπίουπη Υ ἴο ν. , Ἐκεβίογς 

τπετείοτε ὑθϑ ἢ)9 τνι τττθ,, ΠΊδΝῸ Ὁ πο] 80. ἱπ 2611 1 Κὶ, )ιδ,--- ἴ, ΣΌ;] 
188 νεγ τιεᾶπβ ἴο γέμα οὐ “ταν, 74. 146. Ενεπ ἴΓ νὰ βυρροβε ἃ ἤρυτγε οὗ 

Βρεεςῇ, ἴῃς δοϊΐοπ ἀεβογ γε ὉΥ βιοῇ ἃ ἤσυτγα ἰ8 ἴοο νἱοϊεπὶ ἴογ τῃς 5ἰζυδιίοη. 

Ὁ καὶ ἔπεισεν τοῦῦ ροϊπὶ ἴο ;ΦῸ) 85 σοπ)εοϊυγεα ὈΥ Οδρρεὶ]υβ (σή δεα ὅαεγα, 

Ῥ. 330); [ἃ τιϊρηϊ αἰβοὸ τεργεβεπὶ ὉρΦῸὴν νν]οἢ ψου]ὰ θὲ ἀρργορτίδϊε Βοσε. Βυ. 
ΡΙΟροβε8 Κ))}, οἰἱπρ' 2535. 94 γν ΠΟ ἢ ἀγα ποῖ 5ιγ Ὁ Ράγα}]ε], 

8. Τῆς νεῖβε ἀϊνίβίοη 5βῃου]α δε τηδάδ ἴο ἱποϊαθ [ῃε 1δϑὶ οἷδιιδα 
οὗ τε ρῥγεσβάϊηρ : “41π4] τυλόη δαμὶ γοσέ ἥγονι 16 ἐαύὺε “4 τυέπί 
οη τὼς γοαί, αυϊά αγοῦο αὐίεν ἀΐπι ἀηαἹ τὐόπ οἱ, Α5 ϑδ0] τυτηοδὰ 

αἵ Ὠΐ5 (4]1, Πανὶ ἃ ἀϊά τῃ6 ουβίοτμδιυ οὐδίδδηςς ὈΥ ῥτοβίζαιίοῃ. ---- 
9. Πανὶ ἀ᾽5 Ἔχροβιυ]αίίοη 55:1 π|65 (ἢδὶ 54.] 5 ὑπάεσ ἴῃς ἰπἤπθησα 

οἵ εν}}] δάνιβειβ νῆῸ 5] ἀθγο ΒΥ βᾶῪ: Ζανία σεσᾷς τὰν ἀμί, ---- 

10. Ιπ σοπίτγαβι ἴο 1Π15 15 ἰη6 ργεβεηΐ δχρεπδηςε: 70-()΄»ν 2 ἑπὸ 
ἐγές “:ε ζάαί γαλτυεὰ γσαὺς “Ζῴεε ἐριίο νι») λαπά ἐπ ἐπ ἐατε, μέ 7 

γεοβμεά το κἰἠ “ἀεε] δϑὰ ἴπε τείαβαὶ 5 πηοϊνεα ὈΥ ἢ15 τεϊατίοη ἴὸ 

σα! 85 ἢϊ5 ἰογά δηά 85 {πε Αποϊηϊβά οἵ Ὑδῃνεῇ. --- 11, Πανὶ ὰ 
ο4}15 δἰϊεηϊίοη ἴο ἴῃ 5Κιτί ἃ5 Ἔνυϊάδξηςε ; 7 ἔσϑε ποί εἰημεῖ αραϊηςὶ 

ἡλεε “πιομρὰ ἥέοω αγί αἱηιΐηρ αὐ γι» γε, το ἑαξζε 1 τεραγιθεηὶ οὗ 

Εν} νι ροοά. Α5 αἰγοδάν βῆονῃ ἴθ νεῖβε τηιϊϑβί βίδπα οἵ (4]]} 
νὴ Ὁ6..--12. Ἠδ Ἰεαναβ ἢἰβ σαυβα ἰῃ ἴῃς Παηάς οὗ (σά, τεϊζετ- 

δἴϊηρ ἢἷβ τείιβα] ἴο ἰὰν ῃἰ5 βαηα ἀροη 840]. -- 18. ΤῊε ἱπιτοάποτίοη 
οὗ 510 ἢ ἃ ρτονειθ ἃ5 γε δῖα Πηά ἰ5 ραγίου ]αυῇν ἱπ(ε] οἴου, ἔοσ ἰἰ 

ἱπεϊπηαῖοϑ ἴῃαὶ ἴ[ῃ6 νι οκοάηθβθα οὗ ὅδ] νου]ὰ Ὅς ἢἰ5 ἀεδιίγαοσιίοη. 

ὝΠετε ἰ5 ροοά ρτουπά {πετγείοτε ἴοσ βυβρεοτίηρ ἴῃς νεῦβα ἴο Ὀ6 Δ 
ἰμίεγροϊατίοη. ----14, ΤῊΣ ἀπυνοσί ἢ π 655 οὐ ϑ41}᾽5 δῇοτγι 15. βθθὴ ἰῇ 
τῆς. ἱηϑρηϊβοδηςς οὗ τῃῆ6 οὐ͵εοῖ. αν σοϊραγεβ ἢἰπιβα! ἴοὸ 

α «εαι εἷορ, οἴ. 2 8. 95, οἵ ἴὸ ὦ Μεα. --- 15. Α ῥτάγεσ ἕογ νἱπάϊςδιίοη 
δἴ τῃε Βαπα5 οὗ γδῃυνεῇ, 
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Β. 15 ΠΝ} 58ουϊὰ ἀρραγεηιν θὲ υΤΙΝ 85 τεδὰ Ὁγ (548, δῃὰ νὰ 5ῃουϊὰ 

ῬΟΞΒΙΡΙΥ οπαῖς κεν ἢ ΘΒ. ὙῊε τεδάϊηρ οὗ (51 5 σοῃβι ἀεγδθὶν 5μοτῖεσ [πδῃ 

εἰἴ μος οὗ {πε οἰδβεῖβ ---- καὶ ἐξῆλθε Δαυὶδ ἐκ τοῦ σπηλαίου ὀπίσω Σαοὺλ λέγων 

οὐ τἰηρ ἔσγοπα οἣε ὀπίσω ἴο ἴῃς οἴδοτ. ---10. Ἴ.)») ἸΝῸ] 540}}5 ἐγεβ δά ποῖ 

β6εῃ δηγίῃϊηρ ἰἴῃ [πε οανς, θυΐϊ [πε ἀρρεάταπος οὗ Πανὶ πιδάβ οἱεασ ψῇῃαῖ ἢΐ5 
βἰϊυατίοη μδά θεεῃ. δε βῃου]ά τγεϊδίηῃ [με ἴεχί [μεγείοτε, ἱπβῖθδα οὗ ομδηρίηρ 

ἴο Ἴ2)}2 πε 1} Κ2. -ττ 2 Ν}] 8 ἰγσγερῖϊαν 85 ροϊηϊβα ουἱ Ὀγ ΤῊ., Νε., Ὀτ. 

Τῆε επιεηάαίίομ ἴο ἸΝΘΝῚ βυρρεβίεά Ὀγ ΝΥ ε. ου ἴΒε ρστουπὰ οἵ καὶ οὐκ ἠβουλήθην 

σοχαιπεμαᾶβ ἰϊ8ε! 1, ΚΙ. δάβιεγεβ ἴο 38) ἰγδηϑιαιίπρ για -ῥγαεκὰ πιὲγ σὰ, Ὀυϊ τῃ6 

ἴδη86 ἰ8 στοῦρ. 2, τεαὰς ἼΘΝΙ τὸ σρμα 7 “λοι το δἰ ἐάεε, Ὀαϊ ἴἴ 15. 5οδγοεὶν 
Ῥοβϑβίδ]ς ταὶ Πανίᾳ ψου]ὰ οοπμέεββ δὴ ἰηϊθητίοη οἵ [815 Κίπά. ---- Ὁ5.}] εν ἀθπιν 
τεαυΐτεβ Ὁ ἴο Ὀς ἐχργεβϑβὰ 85 18 δοίυ δ! ἀοηε ὉῪ 35. Οὐ ἴδε ρτουπά οἵ ( 

Βονγανοσ ὑγχὰ ΙΏΔῪ τεβίογε ὈΠΝῚ {(ε.); τς 5: τι} Πατὶγ οὗ Ν ἀπὰ τὶ ἰῃ ἴδε οἱά- 

Ηεῦτεν ἱρμαθεῖ 15 τεπιαυκεὰ ὑροὴ ὈΥ Οἰπβθυγρ, ἤρέγοά. Ρ. 291. --- 11. 52Ν}} 

ἦβ ουΠουβῦ σοππεοϊεὰ ΟΥ̓ (Ὁ ψιῖὰ τς ρῥγθοεαΐηρ: δὲ ἰ5 ἴῃ Αποἰπιεα οἵ 

Ὑδῆν ει θα γεν μαίλεγ. (68 τεδαϑ βἰπιρὶν καὶ ἰδοὺ τὸ πτερύγιον. ΤῊΣ ἀϊβυβε- 
Ὧ658 οὗ 115 νεῦβε ἰ5 8ΔΠ ἀγρυσπηθηῖ ἴογ ἰἴ5 ἰδίες ἰμηβετιίοη, Υ͂μαὶ Πανὶ ὰ νυ ]ϑμδά 

ἴο ἱπιρτεβ8 τχὰ8 βυβηςϊεητγ ενϊάθπὶ τ] οὰϊ 50 ΤηδΔῊΥ νγογά. --- ΠΧ ΟἿΪΥ Βοτα 
δηὰ ἔχ. 2118, 11 τοτὲ πηεᾶῃβ 20 ἐ»μεριαἶ ἃ τὨϊηρ. --- 18, ΤΏΣς ρῥγονεγ οὗ ἴδε 

δηςϊεπῖ5 Βοότε ἰηἰγοάυσεά 566 πη8 ἴο τηεᾶῃ ἴπαὶ [ΠΕ ἀεϑίγαοιίοπ οὗ ἴῃς νῖοκεα ψ.}}} 

σοσῖς ἔγοτμῃ ἱΠεπιβεὶν 8 --- " 15 νἱοϊθῆσς 5841} οοσς ἀόνῃ ὑροῃ ἢΐ8 οσῃ πεδα. 
Α τεδάδγ πιῖρῃς βπὰ τΠ|8 ἀρργορτγίαϊε ἴο ὅδ] δῃὰ ἱῃβετῖ ἰξ ἴῃ [με τηδγρίῃ, 

ψθεηος ἴἴ οαπιε ἰηΐο ἴῃς ἴοχῖ. Αε οἂπ Βδγαὶγ βαρροβε ἴπε οτἱρίπαὶ δυΐβοσ, 
Ὑ8Ὸ τηᾶκεβ Πανὶ 5ῆον βι ἢ ἀεερ τεϑρεςῖ ἔοσ ὅ4υ], ἴο ρυΐ 5υςἢ δη ἰπιϊπηαϊϊοῃ 

ἰηῖο Πανὶ ̓ 5 τλουτῃ. --- 200] 5ῃου]α ῥγοῦθδθὶν 6 ῥ]υγαὶ --- ἴῃς ΓΟ] οννΐπρ ψογὰ 

Ῥερίπβ ἢ 5. τ 12] δῃουά Ὅς 12 ὙΨΏΪΟΝ ἰογπι δίοπε ἰβ δρρτορτίαϊε ἴο ἴδε 
Ῥτονεῖῦ. --- 14. ΤῊς εχαρρεγαῖθα δυγαλγ σὰ ψ ΠΟ Πανίά ἤετε βρθᾶκβ 

ΒΘΟΙῺΒ ἴο ΤῈ ΕΟ ΔΙΎ, 85 οομηρατοα τ [ἢς νἱρόγουβ ἰάηρυᾶρε οἵ 262), 

-1δ.. Ὁ50ΦῸ᾽] ἰπ ἴῃς τηεδηΐηρ οὗ ἐτεεὶπρ ἴγοπλ οπε᾿β Ἐπ επηΐε8, 88 νγἃ8 ἀοης 

ὉΥ͂ ἴῃς ἰθεταΐουβ οὗ [βγδθὶ ἰῃ ἴπε Βοοῖ οἵ Τ[υάρε8. 

16. ὅ84υ], ονεσοοῖὴς ψὶτἢ οπηοιϊίοη, τυοῤέ αἰσμα ἴῃ οτεπίαὶ [85 ἢ- 

ἴοῃ. --- - 17. 840] σοηΐεββαβ (μαΐ ᾿ανὶα 15 πῖοσα σρῃΐθουβ, ἰῃ τμδὲ ἢ 

[ᾶ5 τεραϊά ροοά ἴοσ εν]!. ---- 18. ΤὭς ῥγεβθηὶ Ἐχαηλρ]ς 5 σοπβρίου- 
οὐβ ρτοοῦ: Ζ0- αν ἑάοι ἀαεί ἀρῆς ργεαΐ ροορα 20 γη5 ἐπ ζαΐ γαλ- 

τὐεὰ τἄμ κι μῷ ἱπίο τὼν λαπά ἀπά ἴάοι οἰϊάτέ ποῦ διὰ πιο] 41} 

Πανὶ ἀ᾽5 δοῖβ ἰονψαγά5 54] δὰ ὑδεη ροοά, Ὀυϊ [15 νψᾶ58 ἴῃ ρτεαίεβί. 
-- 19. ϑυςῇ δὴ δοῖ 15 αἰπηοβὶ ὑυπῃεαγὰ οἵ--- τὐάαί νιαγι τοῖὴ βμα 

λΐς ἐπόηιν ἀπά ςεπά ἀϊηι ον ὦ ροοα ῥα) ϑαυὶ τπΠογείοτε ργεαϊοῖβ : 

γαλευεὰ εὐὴδ γεισαγα {λές ροσά 70» Ζὴ ροοά ἐἰδεά τυλίεὰ τάοι, λας 

ἀἶρρις 10 νι. ---- 20. 580] σοῃέεβϑβϑεβ ἢΪ5 σοηνϊοἰίΐοη μὲ Πανὶ ἰ5 ἴο 

ςοηλε ἴο ἴδε Κίηράοπι. --- 21. Ηε {πεγείογε δάΐυγος αν ποῖ ἴοὸ 
οαΐ οὔ 5 5εεὰ δἴϊογ πὶ; σμα για ἠοῖ τοῖὴξί ποί ἀδεέγον γι») παηιθ 
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ον» νιν εἰαη] ἴῃς Ὀ]οτἤπρ ουΐ οὗ οπθβ παῖς Ὁγ [ἢς ἀδϑίσυσ οι 
οἵ Ὠἷ5 Ομ! άγεη γᾶ τ[ῃ6 ρτγανεϑῖ σδί δια γ, 2 5. 14΄.-- 22. 1} 
Πανὶ ἀ᾽ 5 σοπιρ!ίαπος Π6 ἱπίεγνίεν οηθα ; δαν τυφηΐ 10 ἀΐς ἀσμδό 

ἀπά αν απα ἀϊς γιό τυεηΐ τ το 1206 σἰγοηρλοίά, 

16. τ. .. ἼΝῊ] 15 βυβρεοϊεὰ Ὀγ Βα. ἀπά ἰ5 ἰπ ἔδοϊ ἀουθιία!. ΤῊ βαπὶς 
Μοτὰβ. ὁσοὰσ ἴῃ 2617 ψῇεσε ἘΠΕΥ ἅτε ἰῃ ρος δπά αγὰ (οἰονεὰ ὉΥ Πανὶ 8 

ΔΏΒΕΓ. --- 18. ΓΝῚ ΑΔ] πλνὺ Ογδ, το 2 }}] [6 σοπ)]θοΐαγαὶ ἐπιεπάδιϊοπ οὗ 

ΚΙ. ἴο πῦτπν ἰβ δοοερίεά Ὁ Βα., ΚΙ.» 8ᾶπα ρῖνεβ ἃ πιο Ῥεϊίετ βθῆβε: 7 -αἷαν 

ἑλοις λαοί εἴγε ἐλε ργεαίεεέ τἀϊηρ τυλτελ ἐάοις ἀκοή ἰοτιε ἰο σις ἐπε ἐάε ταν ο7 φορά, 

παριοῖν (Ἔν ΓΝ): γαλτυεὰ ἐἰεἰϊυεγεα πῆς ἐμέο τὰν δαμά, εἰς. --α 19. γῦϑ] ἰ5 

ι508}} Υ αβϑυπηθά ἴο θὲ ἃ φυεβίίοῃ δηὰ Ὦγ. σοπηρᾶγεβ ἔζεὶς. 1 σὅῦ, [1 5εε τη εαϑίεσ 

Βοψενεῦ ἴο εἰρεηὶ ὙΠ Κὶ., τεδαϊπρ 1 ἰπβίεδα οὗ 531) (οἴ, Ψ,, ψιερῖς ἐηπε), 
βιτκίηρ οὐ Φῖν. ΟἸΒογνῖβα ψὲ τηυϑί ἀββϑιπὶ6 ἃῃ ΔηδοοἸΠοη : ὕάεη ὦ σιαρὲ 

Μπκας λἰὶς ἐμεμῖν απα σεραῖς ἀνε θη ὦ ροοεὶ ῥατή --- Υαλτοελ τοῖ ἱ γειυαγ αἱ ἐἄεε. 

Τῆς δυΐποσ ἴῃ {Π8 οα8ε ἱπιοπήεα ἴο 88Υγ: γωλισεᾷ το γειυαγα ἀΐνε, Ὀυϊ 

οἤδηρεις {πε σοπβίγα τί ῃ. ---- ΠΥ Ὁ ΓΠΓ] 8 ῬΟββῖ 016, θαϊ [Ππ (ΟἸ]ον ηρ εἰαυδε 
ἷ» ἀἰπου!. ΝΥ ββου]ὰ ργοῦδοὶν τεδὰ πιῇ 2ῶ5 γπρ ΜΠ} ΚΙ. --- 30, 31. Τῆεβε 

νεῖβεβ ψἱἢ [με ἤγβι ἴἤγες ψψογάβ οὐ Ἐξ αγε σοϊουγεά ὈΥ Βα. 88 ἃ νεῖν ἰαῖα ἰῃβεῖ- 

τίομ “οἵ. “ν.5. Ρ.. 229). Τῆς ἰάεα οὗ {Π18 δυΐμβου πόνψενες (παῖ ᾿ανϊὰ νγᾶβ ἴο 

οοπια ἴο ἴπεῸ Κίηράοπι ταῖρῆϊ ταν ἐχρύοββ ᾿[561 ὈΥ {π6 τποιῖῃ οὗ ὅδι} ἰῃ 

1015 γᾶν. 

ΧΧΥ. 1. Τηΐβ ποῖος οὗ ἴῃς ἀφαῖῃ οὗἩ ϑαπιαεὶ ἢ85 πῸ ΠΟ ΠΘχίοἢ 
μὴ ναϊ ργεοεάθβ οὐ ἢ νῃδὶ [Ὁ] ονν5, μας ἰ5 ἀπρ ςαϊοά ἴῃ 288, 

11 την μάνα (οὉ]οεα ἱπηπιθαϊδίοὶνγ οἡ το ἴῃ ἃ 1 οὗ ϑαμμεὶ. 
Τῆιε Πἰβίοτυ 85 ἴῃπ5 γεσοηβίτυςϊεα το] οἵ Πανὶ 45 ργεβεσνδίίοη ὈΥῪ 
τῆς ϑρίτιξ οὐ Ῥγορῆδουν ψῃΐς ἢ 6]}] ἀροη 840], ἀπά δά ἀδά {πὶ βοοῃ 

δίζεγ ἴμαΐ Ἔχραηίθηοα ϑαπλιθὶ ἀϊεα, 50 {πΠατ Ὠανιὰ ἴοοῖκ τεῆιρε ἴῃ 

τὴῆ6 ὙΥ]ΠᾺΘγπθθ5. ϑαιησοὶ τὰς Ὀυγοα ἐπ Δΐς ἀομδς, οἴ. τ Κ. “8 

(Ρετμαρβ αἷϑο 2 Κ. 21" οτὶρί πα! ]γ). Ὑπουρ ΟἾΠΟΙ βρθοίῆς 5ίδϊο- 

τηεηΐϑ ἴο 115 οἴεοϊ ἀγα ηοΐ ἐουηά, ἰΐ 15 ροβϑί"]α τῃδξ Ὀατίαὶ ἴῃ Ομ δ᾽ 5 

Ὠουδε 58 ποῖ ὑποοιημηοη. Τηῃε ἔδοϊ τῃαὶ ἴῃ 6 βερυ]οῆγεβ οὗ τῇς 

Κίηρβ οἵ 5γᾶ6] ψέγε ἴῃ ἴῃ6 ραίαςε (ΕΖεκ. 431) ψου]ὰ ἕδνουγ [ἢ 5 

νίαν. ὙΠΕΓΘ ἰ5 ἃ βἰαϊθιηθηΐ ἴο ([ῃ6 εἴεοϊς [ῃαὶ ἴῃ6 Δ] ερεαὰ Ῥοπαβ 

οὗ ϑαγηιεὶ ψγεγα {γδηβίεγαα ἴο (οηβίδπηπορίθ, Α.Ὁ. 406. --- Ζζε 

τυϊμίεγπέσς οὗ αγαρ ἴο ΜὨΪΟἢ Πανὶ ἰ5 βϑαἰά ἴο ἢᾶνα ροῃς ἰ5 ἴΠ6 

οχίγειηθ βουςῃοτῃ εηά οὗ ἴ[ῆς Αταραῇῆ. Τῇδ ᾿ϊβίοτγί αὶ ἱπιρσο Δ ΠΥ 

οὗ Ὀαν 5 ροϊῃρ' 50 ἔδτ ἰηἴο {π6 νι] ΘΓ 655 15 ἢοϊ ἃ βυβηοϊεηΐ τεάϑοῃ 

ἴοτ ομαηρίπρ ἴῃς ἰοχῖ. 

1. Θομπια οἰϊε8β ϑεσγαγίυβ5 δηὰ ϑαποῖϊι8 σοποογηΐηρ ἴπε ἰγδηϑϊδίίοη οὗ ὅ8πὶ- 

16}}5 Ῥοπε5 ἴο (οπδβίδπιίπορῖθ. Ηδε Ὠἰπιβεὶ οὗ οουγϑα τεὐεοῖβ (πδὲ ψῖοΒ [86 
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Ἄοτεδυϊουϑ ἀπὰ 5πρεγβεἰουβ δοσερί. -το]Ν Ὁ Ἴ2Ἴ2] Κποννπ 68 (πε 5εδὲ οἵ Ἰβῇ- 
ταδεὶ, ὕδῃ. 2121 δῃὰ οἠε οἵ ἴδε βἰδιίοπβ οἵ ἴε απάοτγίηρ, Νὰ. 1ο}2 1216, 

Οπ ἴδε στουηὰ οὗ Μαάν (58 πιοβὶ εἀϊΐοτβ αγε ἀϊβροβεὰ ἴο δπιεπὰ ἴο 7)» Βεζε. 
Βαυῖ ἴῃς ομάπρε ἴο [Πϊ5 ἔγοπι ἴπε οἴμεσ ου ἴῃ8 στουπά οὗ ἴῃς πεχὶ νεῖβε ἴ5 

τλοῦα ῥγοῦδ0]ς [πᾶ ἴμ6 τένοῖβα. 

ΧΧΥ. 2-44. Ῥανϊὰ δηὰ ΝΑ4Ι. --- Πανὶ τα κ65 ἴῃ 6 οοςδϑβίοη οὗ 
ἃ ἰεβῖναὶ, ἴο δὶς ἃ σοπίγ υϊίοη ἔτοτη ἃ ψεαὶ την (Α] θ᾽ παηχεά 

Ναραὶ. Ηἰ5 τλθββθηρεῖβ ἀγα ΟΠ αΓ Ι5ΠΪΥ 5εηΐ ἀνὰ δ ρίυ, αηὰ Πανὶ α 

ἴῃ 5 ταί νον ἴο ἀεβίτου ἴπΠ6 τηδῃ δηὰ ἢΪβ8 ἔδιηγ. ΝΑΡΑ]}᾽5 ψὶα 

ΑὈ ρα], ου Ὀεΐηρ ἱπέογπηβα οὗ ἴΠ6 νὰν ἴῃ ψῃϊο ἢ [Π6 τηθϑϑθηροῖβ 

δᾶνα Ὀεεη ἰτεαῖεα, βυβρεοῖβ [Πδΐ τ 5] εἴ ἰ5 Ὀγενίηρ, Ηδϑογ τὰ Κ- 
ἱῃρ ἃ βθῆθσοιιβ ργθβϑεηῖΐ 5Π6 τί ες ἰο τηβεῖ Πανὶ ἃ γῇοπ 5η6 ρδοι!βϑ. 

Α ἔδνν ἀδγϑβ ἰαῖεγ Να θα] ἀ165 ἀπά Πανὶ ἃ πηᾶῖκεβ ΑὈῖρ41} ἢ15 ψ]ΐδ. 
ΤΕ 5ἴουῃυ ρῥγεβϑηΐβ ἃ νἱνιἃ ρίείαγε οὐ 16 ἴῃ τῆς Ἰαηά οὔ Γι ἀδῃ. 

1 5ε6πὶ5 ἴο Ὀ6 ἄγαν ΠΌμ ἴῃ 6 ϑουγος ἔσο ψῃϊο ἴῃ βαρβεααεηῖ 

Πδμδρίειβ γα ἤᾶανε Πανὶ ἀ᾽5 ἔην ὨἰδίογΥ. Τῆς ἱηΐεγεβδῖ οὐ [ῃ6 
Δυῖμου 5 ποῖ ἴῃ Πανὶ 4᾽ 5 πιειῃοὰ σι ἴΠ 6 γε! ν 5ΠῈῈΡ ΟΥ̓ΠΘΓΒ, 

Ῥαΐ ἴῃ ἴῃ6 νὰν ἢς ροὶ ἃ νἱξε, ἀπά ἴῃ ἴῃς Κιπά οὗ νέες 6 ροῖ. Τῇα 

σοηῃηδχίοῃ τῇ ναὶ ροα5 Ὀεΐογα 15 ποῖ ρἰδίη, Ῥὰϊ 85 ἴπθτα 15 ὯῸ 
τᾶς 8 ἴῃ ἰξ οὗ [Π6 ρεσβεοιίοη ὉΥ ϑαμπὶ, γῈ ΠΥ ΒΌΡΡροβα (παῖ ἰΐ 

οὔςα [Ο]]οννεα ἀΐγεςοιν οἡ 2315, γθεγα ἴῃ6 δυΐῃοτ ἀΐβροβθβθ οὗ 54] 
(80 δι 85 ἢϊ5 ἢ βίοσυ ἰ56 σοποαση 64) ὈῪ τειπασκίηρ παῖ μὲ βουρῃῖ 

Πανὶ ά σομείηυδ!ν ας τμαῖ οά ἀϊά ποῖ ἀεἸῖνεσ Ὠἷπὶ ἰηῖο ἢϊ5 μαηά. 

Τα οἷοβε οὗ [με παγγαῖῖνε )οἱη5 ἀἰγεοιγ ἴο 21}. 

9.-18. ΤΊΙ09 Ῥχου οί ]01. --- ΤῊς 5ἰυδίοηῃ ἰ5 ἀοβοσ ρθε: ΖΖεγε 
τὐᾶς ἃ »ιαπ ἐπ Μσορ] ἃ Ἰοσδ!} τ δἰγεδάν τηθηιοηθα 232"; τυλοσς 
ὀμδίπεες τας ἵπ Οαγηδ]} τῇ 6. ΟἸἱγν Ὀυδίη 655 ψῃοἢ σδη Ὁ οᾶττὶοά 
ΟἹ ἴῃ [6 τϑρίοη ἰ5 ἰῃδΐ οἵ ἴπ6 βῇερῃετά. (δυπλεΐ, 51} Ὀδαγίπρ 

186 πᾶτὴς αἴμγηιμέ, 6 ἀἰγθο ιν βουϊῃ οὗ Ζιρῃ. Ναῦαὶ νγγὰ5 γε! Ὦ 

ἴῃ ἤοοκβ, ἀπά δἱ τῃϊ5 ραγίίουασ τ{ἰπλ6ὸ ἀξ τας ἐηραρεά πὸ σὐέαγίηρ 
λὲς σεῖς αἱ Οσανγνιο τὴς 5ῆδερ βῃεατγίηρ νγὰ5 ἃ [εϑιϊναὶ, Κα τῃ6 
Βατνεβῖ δῃά ἴδε νἱπῖαρθε. Αἴ δυοῇ ἃ {{π|ὲ ἃ ἰάγρε ἢοβρὶ τ! ΠΥ γγὰ8 

ΟὐβίοτγηΓΥ ; ἴῃ 5ΠεΙ Κῆς οὗ ἴῇῆς Βεάανίη 51}}} σουηῖ οἡ ἴῃ 6 ρϑηρσ- 

οβῖιγ οὗ ἴῃς βδῆδερ πιαϑίετϑ (Κοδίηβοη, 5.13. 1. Ρ. 498). --- 3. Τῆς 

Οδδγδοίειβ οὗ ἴπ6 τῆδῃ δηά ἢΪ5 Μ|ε ἃτὲ οοηϊγαθίεά : 77:4 τυογιαη 

τὐας «ερηοῖδές απα ἐονιοίν, μέ “46 νιατὶ τας γοωφὰ απ ἐ{] δελαυεά 

85 ἰδ Ῥοτηδ ουξ ΌΥ ἴῃς 5ΒἴοΙγ. ΒΥ στᾶσα ὃς νὰ8 ἃ (σζόίξ, οἵ ἴῃ6 
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εἴδη ψ ἢ οἢ ροββεβϑϑεὰ Ἡεῦτοη δηπα ἴπ6 βυστγουπαάϊῃρ σου ηΓΥ. ΑΡ- 

ῬΑΓΘΠΕΥ ἴῃ6 οἷδη 511} σοιπηῖθά ἰἴ56}{ ἱηάερεπάθηϊ οὗ Τά Δῇ. ---- 
4, δ. Ταυϊά ἀεαγα ἐπ τὰς τοί ΐξγηδ55 -τττ Ῥευῇδῃ5 ἴῃ Ηοσεϑδᾶ, 23} 
- ἀπά βεηΐ ἴδῃ τῆδῃ νι ἢ ἃ ἀδπηαπα ἴοσ ρῥγοϊθοϊίοη τηοῆεγ. Τῇς 

ἀεπηαηὰ ννὰβ δηςίγεὶ Υ σογγεοῖ ἰῇ ἴογη, Ὀθαγίηρ Πανὶ ἀ᾽5 ρτθείίηρ 

-- αὐτὰ λίγ οὗ ἀϊὶς τοοξαγε ἐπ γρῖν πάρϑιξ. --- θ. ΤῊΣ ρτεοιίηρ 8 βεῖ 

οσῖἢ δἱ ἴατρε, τὩουρῃ (πε ἰπιγοάποίοιυ ψογὰβ ἄγε οὔβουτγα. --- 

Ἴ. Τῆς Ὀαϑὶ5 οἵ ἃ οΪαίπι ἰ5 ἰουηὰ ἰῃ Πανὶ α᾽5 Ὀαμανίουσ. Ης 
μαὰ τείιβεά ἴο εχεγοίδε ἴῃς τίρῃϊ οἵ ἴῃς 5βίτοηροβδῖ: Ζὰν τἀξ- 
λεγαῖς τυέγέ τοῖτὰ “5, ἀπά τος α΄ ποί 7:67 αὐ ἠλενε] τμδῖ ἴῃ 6 5ο] ἀΐθτβ 

ἴῃ βύςοῃ οἰγουϊηβίδησαβ 5ῃου]α ταίγαϊη ἔτοτη Ῥγονοκίηρ ἃ Ἵοηβίοϊ 
Ὀγ Ὀϊπηρ ψνογάβ ννὰ5 δὴ δχιγδοσγάϊ παν ἰηβίδησα οἱ 56] -σοηίτοὶ. -- 

“πώ ποιλίηρ 97 “λεγε τας »εῖδϑίηρ} ϑοδτ θῖν [655 ται δγκαΌ ]6. ---- 

8. αν ἀ᾽ 5 τλεββεηρεῖβ ἄρρθδὶ ἴο ἴπ6 τεϑιϊπιοὴγ οὗ ΝΑ 4] 5 οσῃ 

τηεη, δηὰ ἴο ἴπε ἔδοϊ ἰπαὶ [ὩΣ πᾶνε σοῦ σά ὦ ,αε:: αν, δπὰ 

Α5Κ ἃ ῥρτεβεηῖ “0 Τὰν σοη Τοαυϊά. ---ϑ. ΤῊΘ πιθϑβθηροτβ ἀε]ίνεσ ἴῃ 6 ἢ 

Τλδβϑαρα ἰὴ ἴἢ6 πδιηθ οἵ Ὠανίὶά. ---10. ΝΑ 4]᾽5 ΤΕΡῚῪ 5 δὴ ἰπβυϊ- 
ἵπρ οὔθ: ἤζλο ἐς δαυϊ 7) Απά τὐὴο ἐς ἐλε ϑοη οἵ 5: ἥασην 

ἄγε τε είαυες ἐπὶ ἕλεθε ἠαγς τυὴσο ὄγεαξ ατυαγ, εαεὰ ,γονι λὲς τπαϑίθν] 

τῆς ͵υϑῆςος οὗ τῃε ἰαυηΐ ἴῃ τοϊδιίοη ἴο τηδηγ οἵ Πανὶ ἀ᾽ 5 [Ο]]Ονν  β 
δᾶνα ἴὶ ἰἴ5. βῇίηρ. --- 11. ϑαγοδϑῖὶς ΤΟΡΙΥ ἴο ἴῃ τεαιεβῦ: “454 7 

»ιμδ Ιαζε μῖν ὀγεαα απα νιν τοῖτις αηπα μὶν ἥεεά, τυλίολ 7 λαῦό εἰαΐη 
,»» "ιν σὐἀσαγεγς, απή γίνε 11 ἐσ »ιέη οὐ τυΐονι 7 (ο ποΐ ἔποιν τυλεηεέ 

ἥλεν αγε! ΤὙΠὲ δΏβνψει 5 βυΠηο ΠΕ ρῥ]δίη. --- 12, 18. αν! 5 

ΓΔΘΘΒΘηρ ΓΒ ὑτίηρ ἴΠεῖγ τεροτί, δηὰ Πανὶ ἃ ργαρᾶγεβ ἰο ἀνεῆρε ἴδε 

ἴῃβαῖῖ. Εὐυγ Πυηάτεά πλθη τα ἴο ρὸ ψττἢ ἢἰπὶ πα ἀὐο ἀμπάγεα 
γεγιαίεα εὐὐὰ τς ὀαρραρε] δῇ διταηρετηθηΐ τηδάς 8150 δἷ ἃ ἰδῖεγ 
τας, 20}, 

3. Θ᾽] ψὰ Ἔχρεοῖ ΦῸν "η, ἀπὰ ἃ σϑ86 δηδίορουβ ἴο ἴδε ἰεχὶ 15 ἀἰβίουϊς ἴο 
ἀϊδοονεσ. ὩΦΡῸ ἰ8 υϑεὰ οὗ ἴπε βοοκβ δπὰά μετάϑβ, ἴῃς βῃερμετγα"β τοογξ, 85 ἰΐ ἰ8 

υϑεὰ οὗὨ ἴπε οτορβ -- ἴῃς τυογξ οἵ πε ἴαττπετ, Εχ. 2316, 9: πη] προ οὗ ἴῃς 

ββερμεγὰ᾽β ἤοοκ, 15. 4οἷ9, ---- 5.5] οἱ ἴδε 5ἰϊε, Βοδίπβου, 3.13. 1. Ρ. 4951. 645.) 

Θέεορ. Ρ. 306, ΒΒ], Οεορ. Ρ. 163. ---- Ὀγ 2] οὐ ργεαί τυεαίζα, Ἰκα Βατ:ι αὶ 2 5. τοῦδ, 

-- 8. 52)] [με ψοτὰ 15 ποῖ ψυϊῖϊε βοΐ ἃ πίοκηδτης 85 χὰ [ΒΩ Κ ἔτοαι ἴῃς ἴγϑη518- 
τίου γ,ρο͵. Τὶ πιεᾶπβ γεεξζέσες (οἵ. 15. 325), ἀπὰ τιῖὶρηϊ Ὀς δοςερίεἀ 85 ἃ σοπιρὶ πιεῖ 
ἘῪ ἃ πιδη ᾿κε Ναὶ. ---- 5.2 Ν} ( {τἴε5 ἴο τιακε με ψοζὰ πιοσὲ εὐρβοηίουβ ὈΥ͂ 

βοβπεηίηρ ἰξ ἴο Αδήραΐα. -- ὩΦΡῚ] 15. 194. 2 8. 389, 1Σ09» ΑἿΌ. 5205) Ογό. ὍΤΒε 
ἴοτπλεσ 'β Ῥοβϑβι ΟΪΥ δὰ αἰζεπιρὶ ἴο θὲ νυ γ --- ἀξ τας ἠἐᾷε οὐ (δε παρε νιδ8 Ἰκ 6 

(ΚΙ.) λὲς ὁεαγέ, τῖϊῃ δὴ δ] υβίοη ἴο {Πε νγ6]1-ονσῃ Ῥγουοτῦ “45 ἢ {μη Κεῖ ἴῃ 
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διἷβ βεατι.᾿ Τῆς Ογέ ἰ8 ἀουθι}ε55 τῖρηῖ. (ὃ ἄνθρωπος κυνικός. Οπ ἴδε εἴδη 

Οαἱερ οἴ. Μοοτε, γμερες, Ρ. 30. ---- θ. .πὉ} ἰ8. απίμῖε! Πρ! 0] 6. ὙΗδ Ρυποιυαίοτβ 

ἱπίεπά ἴξ ἴο τεργεβεῆὶ πνο: 40 πὲ» ὀγοίλγεπ, Βαϊ Ναραὶ δίοπε 8 διἰἠγεββεὰ, 50 

παῖ ννὲ βῃου]ὰ αἱ Ἰεᾶϑὶ πιᾶκε ἰἰ ἃ βίηρυϊατ, “9 νι} ὀγοίλεγ. Ἐνεη τῃ θη ἴῃς βεη- 

ἴεποα ἴ5 νυ κυνατα ἀπά ἴῃ ετα 8 γεάβοῃ ἴο βιβρεοῖ σοτγυρίίυπ, Ἔβρεο αν 5 ἴῃς 

[]]οννπρ ν 15 βαρεγἤαουθ. Ὑῆε νευβίοπβ βεὲπὶ ἴο ἢᾶνε πὰ πὸ ἐϊβοτοπι τοδα- 

ἴῃρ. 1 8υβρεοῖ {παῖ 2 15 ἃ σογγυρίίοη οὗ γ» (οτ π5) πᾷ [παῖ ἴπ "πὸ νῈ Πᾶνα 
τῃς ὑπ οὐ οἷδη, ἴο ψνῃ] ἢ 1 νου] Ἰοΐη τῃς κ ἴτοπι [πε ποχὶ νοτί, πιακίπρ ὉΓ ΝΥ 
γον ἣν αηπα γοι τη! ταν ἰο ἀνε απ ἐο ἀΐς εἰαπ. ὙΤῊς ψΠοΙΪς δορί νου] θὲ 
βαϊμεγθὰ ογ ἴῃς βῃεαγίπρ. Ηουρίραηϊ βυρρεβῖβ: ΠῸΝ ἘΝ Ὁ Δ ὉΓ ΠΝ, “ΜΕ. 

5]. εἴ Κὶ Τμενῖ : οἷς βὰν “δὲ βοτί ἀρρεερε ἑρισοδιωμῖ, Ὁ. ΚΙΠΙΟΝΙ : φ'ς ας ἰδὲ 

222» ονερῖθνε υἱέσι. Ἐλ ῥτὸ 86 οἴδι ὁλαίαεινι. Μαρὶβ ρμίαδςει ταπιο! Ἰὰ5, αὶ 

νογς ροβὲ Γμποῦ: ΞΖ οὐείίε εἰ, σἱ ἐπεοίιενιῖς τέ, Ἑοτῖς 5'ο : 422 αϊεείίς σὲεν 

γῖνο (Ἀ. ε. θεὸ νῖνο νἱῖδε ποβῖγδε [ϑοπιῖπο ἴε σοπιπιεπι0) : μ δώ σἐΐ σαίνι:." 
56Ππι. Ρ. 822. ΤὨδ επιρατγγαβθπιεπΐ οἵ [π6 σοτηπηρηϊδίογϑβ 15 αν! ἀεηΐ, --- ὕ. Ν5] 
τεδὰ νὸν ἢ ΘΟ. ΤΠε κι [πε επὰ οὗ ἴῃς ργεσεϊπρ ννογά ἰ5 [Π6 οσοδβίοῃ 
οἵ πε εσζοσ. --- 5 )2525} οἡ ἴμε ροϊπίϊπρ οἴ. Οε5.2} 53 2.--- 8. 3.2 Ὁ} εἶβε- 

ψμεῖα οὗ 84 [εϑιϊναὶ, βίῃ. 817 πὰ αἷβδὸ ἴῃ ροβί- ΒΙὈ] σαὶ ΗΠ εῦγεν. (Ὁ, αἱβὸ 

Ὁ 2Υ9 ὈΛΊργο, ΖΈΟΝ. 819, --- 221 ψῖἢ Ἰο55 οἵ τῆς δ, (5.29, 72 ὁ. ττ- Ἴ)2Υ Ἴ" 25] 

(ὦ 458 ΟἿΪΥ τῷ υἱῷ σου, ΜἈΪΟὮ 56 Επὶ5 πλοϑῖ ἀρρτορτίαίε. --- θ., ὙΠ}}] τηοϑβὲ 
πδίυγα! ῦ τπεδηβ αηπα γέσίεα ἴτοτα {μεὶς νγεαγπεβθ. ἰὐπαουθίε ]γ ἃ σοηβί ἀεγαῦ]ς 

7ουγηεν ἴῃ [πε ἀεβεγῖ 15 ργεβιρροβεί, 80 {πὶ νγε τηδὺ τεϊδίη ἴπε τεδάΐηρ. (ὃ 

τεδὰβ ὉΡ) δῃὰ οοππηεςῖβ ψγἱτἢ τῃς (ΟἸονίηρ, 65} γ᾽ νίπρ τῆς τίρῃι ογάδγ: καὶ 

ἀνεπήδησε Ναβὰλ καὶ ἀπεκρίθη. Ἑτοια [Π6 οματαοίογ ρίνεη ἴο Νά] ννε πιῖρῆὶ 

ἐχρεςῖ βοπὶς πιδηϊ[εβίατίομ οἵ δηρετ, οἵ. 20, 8ο [ῃδὶ πλιςῃ πιᾶν Ὀε 5614 ἔοτγ [ἢ 5 

τεδήϊηρ. --- 10. Ὁ512}} με αὐῖίοϊα 18 Ππεοθββαγυ 8Π4 15 ἑουπά ἰπ (δ. ---- ΟΣ ἼΡΓ ὉΠ] 

ΡετΠαρΡ5, 85 ΚΙ]. βαρρεβίβ, τυάο φέαγ ἠλε γοὀόεγ. --- 1Ἰ. νὉ) 5 Βοδγο εν ῬΟΒΒΙθ]6. 
γαΐεν ννδ8 ἱπάβε ἃ βοᾶγοβ σοπηπιο Υ ἴῃ ἴΠ6 ἀσεβεῖ. Βαυΐ αν ΒΑΓ Ϊγ εχ- 

Ρεοϊεά Ηΐβ πιοη ἴο Ὀτπρ ἰξ ἴο δίπι ἔστοτῃη Νάραὶ. Κεδά γῇ 6 .)»»,.). ΑὈὶραῖ! 
ἀἰά ἴπ (ἀςὶ ἰαἴκε νυῖπε 85 ρατί οἵ μδσ ργεβεηΐῖ. 

14-19. ΔὈΐρ 4115 ῥσοπιρί 80.101. --- 86 ννᾶβ ἱπίοσπηδα ὮΥ οπα 
οὗ τῇς Ξῃβερῃεσγά ἰδάβ : Ζοαυϊα σεηὶ γισδσέηρεῦς ἤγοϑι τὼς Πρ έσγπέςς 

“Ὁ ργεσί οἱ» γιασίογ απαὶ ἀό ἥσιῦ αἱ ἡιενι σῖτα Ἰηϑα ἢ ννοτάβ. --- 
1δ, 10. ΤῊε ο]αίπι οὗ Πανίά 85 ἴο ἢϊ5 ἐογθεαγαηςςε τονγαγάς Νῦδὶ 

δΔηα ἢἷ5 ῥτοϊεοϊίοῃ οὗ ἴῃς ἤοοκϑ 5 νετιῇεά. Ηΐβ πηβὴ μβδά θδθῃ 

ὦ τυαῖ ἴο ἴμ6 ἤοςκϑβ δραϊηϑί τηδγαυάοιβ. ---- 17. ΤῊΣ σἰτυδίίοη 5 

οὐ οαὶ, 207 ευΐ ἐς ἀξίεγνμηεαῖ πῥοῦὶ οἱ νιαφίσγ] οἴ, χο5, ΑἹ] ἀε- 

Ῥεηά5 ὑροη ΑὈἰρα]], ἔοσγ ἰδ 5 ἱτη ροβϑ 0]6 ἴο ἀρργοδοὴ Ναραὶ: ἦξ ἔς 

“με α 505: οΥΓ Βείίαἰ λα  οπθ ἐαπιοί σῤεαξ ἰο λΐνι] τῃ6 εν] τε πηρεσ 
οὗ ἴῃ6 τῆδῃ τηᾶκθϑ ΠΪπὶ ἃ [ΕἸΤΟΓΙ ἴο ἢϊ5 Ποιιβεῃο]ά. --- 18. ΤῊΣ Κἰπὶ 

νὰ5 5ποϊθηῖ δηὰ ἴῃ6 ῥσυάεηὶ ψοπηδη ἴοοκ ἴτοπῃ ἴῃς δρυπάδηϊ 

βἴογεβ ργονί ἀεὰ [ογ [πε βῇδαγθῦβ ἃ βι ϑίδηῖαὶ ργθβθηΐ ἕογ Παν]ά. 
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Βεβί 465 Ὀγθδά δηᾶ σῖῃβ, ἴἤθγα ψγεσα "έ γοατήεα τἠφε9} Οεα. 187. 5, 
,3υε νιεαφμγες 7 ῥαγελεά ργαίμ] τὴ}, α μπάγει ξιρελος οΓ γαϊεῖγις 
απ ἔύσ ἀμμώνγεα εαξές οὐ 395} τμαῖ τῇς Ῥυμποῆο5 οὗ ταϊβίπβ ψασα 

σουηϊεα 15 εν ἄθηι ἴτοιῃ 2 8. 16᾽. --- 19. ΤἼε ῥργεϑθηΐ ννᾶ5 β6ῃηΐ οἢ 

Ῥείογε, 8ἃ5 ἰῇ ἴπθ οδβα οὗ 7Δοο᾽ 5 τηεεϊϊηρ ψ ἢ Εδαι, ἴο τηᾶκα ἃ 
[Ἀνουσαῦ]α ἱπιργεϑϑίοῃ. 

14. 125] λααὶ Τοἑά νι Ὦ}}6ὲ ἴῃ πηθϑβεηροῖβ γεγα τεϊυγηΐηρ ἴο Ὠανία, ---- τ) 

ὈΠΠΣῸ ἼΠΝ] 5 τεἀυπάδῃϊ, (Ὁ οπιῖ5 39). (( μα ἃ ἀουῦδ]ε ἰγαηϑβίδιίοη 
οἵ Ὁ5.}552). Τὴδ ᾿οπ]εοΐατε οἵ ΚΙ. δάορίεὰ Ὀγ Βιι. 15 αἰίγαςεῖνε (τεδάϊηρ 
Ὁ"»12). τ ὉΠ2. Ὁ».] τρεδῃβ ἀξ Λειυ τον ἑάενε δἃ58 ἴῃς Ὀἰγά οὐ ῥγϑὺ βϑγοορβ 

ὕροη 115 νἱοϊϊῃ, Δ ΒΟΙΒατ [ἢ 15 Πῖδ [ῃ6 σοπίοχὶ 15 ἀουθίι, ἔοσ ἴῃς δῆρεσ οὗ 
Ναὶ] σου]ά βοδτοεὶν θῈ σοπηραγεά ἴο {(Π6 δᾶρεγπεββ οὗ ἃ τἀρδοίουβ Ὀἰγά, ΑἹ] 

ἐπάεξανουτβ ἴο οοττθοῖ ἴμ6 ἴοχῖ ἅγε ἤονγΈυοσ αηϑαιϑίδοϊοτυ; καὶ ἐξέκλινεν ἀπ᾿ 
αὐτῶν (Ὁ ἱπιρ|1685 ὉΠῸ Ὅν. Βυῖϊ Νάραὶ δά υϑεὰ ἰπβυϊηρ νγογὰβ. 85. νν6}} 88 

“εγπε ον ἰάεε. 951, βεετη ἴο τεπάεσ ὉΠ732 Ὁρν), οἵ. Ρ5. 9519 -- σμαΐ ἀξ τᾶς 

ἰἰερμεί αἱ ἑάέσε. Βαῖ ᾿ξ γγὰ5 Ν8Ρ04}᾽5 Ἔεχργεββϑίοῃ οἵ ἢΪ5 ἐεεϊϊηρ (ποῖ [Βς ἐεοϊϊησ 
1561) τμαΐ ρανε οἤεηςς. Οἱ ἴῃε σοπῃ)εοΐαγεβ, ρεσπαρβ ἴῃς θεβὶ 8 ὉΓ2 Ὁ»3)) 

Ξε σϑμα ἀξ ξἱεξεω αἱ ἵλέσε, εἴ. 235 Ὁϊ. 3216 (Τἀποβ. οἰϊεὰ Ὀγ ΤΆ.). --- 16. ὩΓΝΩ2 
ΤΡ] (ὅ ρτεῆχεβ καί δηὰ Ἰοΐπβ ἴο ἴῃε πεχὶ νεῖβϑε. Βαυΐῖ (ἢς οἷοβε οἵ 1ῃαΐϊ νεῦβα 

ἃραὶῃ ρῖνεβ ἃ [ἴτης ἀειεττηϊμαϊίομ, 8ο {πα νγε τηυϑβὶ γεϊδίη (με σεδάϊηρ οἵ 3Η. -- 
11. Σιν το Ν] τὰς ῥγεροβίοη βῃου]ὰ δον! ἀθθΕ]γ Ὀς 5». ττ- 211 [Βς 15 οἵ σοτὴ- 

Ῥᾶγίβοῃ : ἀξ ἐς γεσγό τυϊεξεα ἠάα» “λα, ονιε εαν ςῥεαξ το δένε, ἴοο νὶςΚεὰ ἴο σρβαῖκ 

ἴο. --- 18. ὈΝ δῃὰ ΓῊΦΣ ΤΑΔῪ βἤονν ΟἿ] ἴπ6 6886 νυ ἢ Ψ ΠἰΟἢ Ὑ ἀπά ἀγα ἰηΐοτ- 

οδδηροά, Ὀυϊ ἴΠετα 18 τβᾶϑοῃ ἴο βιρροβε ἴπμδὶ Ῥοῖἢ ἂγὲ γεπγδίηβ οἵ ἰογιῃβ ὁπος 

οὐγγεπῖ, οἴ, (5.36 24 ὁ 75 ν᾽. -- Ὁ)ΝῸ] δοσοταϊηρ ἴο Βεπχίηρετ (4γελαεοί, Ρ. 183.) 

τς «σα ννὰ8 δρουΐ ἴννεῖνε ἰγθ8. ΤῊ Ὡδπλα 51}}} βυγνῖνεβ διιοηρ ἴπε Βεάανη 

τβουρἢ ἴῃς 5ῖΖε οὗ ἴδε τηβάβιγε 88 βῆγιηκ, ὨουρὨίγ, 11. Ρ. 113. (ᾧ βεειῃβ ἴο 

Βανε τεδά Ἴῤάας μετα. ---- ΠΝῸ}] καὶ γόμορ ἕν δ. ΚΝΥε ταῖρῃι εχρεοῖ ταἰβίπβ ἴο 

Ῥὲ πιοαβυγειὶ γαῖμοῦ ἤδη σουπίεά, Ὀαξ [Π6 τεδάϊηρ οὗ 3ῆ ἰ5 ργοϊεοϊεὰ Ὦγ 2 5. 16], 

ΝΥε. σοπ)εοίαγεβ {παι ἴῃς ἱταπϑίδϊουβ τεδὰ ΝΦῸΥ πέγε δπὰ γεηάογεά καὶ γόμον 

ὙΠΟ 5 οαπα ἴῃ οης οοάεχ (ΗΡ 236). --- 19, 535)] Ἰαοκίηρ ἴῃ (58, 5ῃου]ά 
Ρτοραθν 1506 βί γί κα ουΐ, 

20. Ὑπεῖα ννὰβ ΠΟ ἴἰη16 ἴὸ 5ρᾶγε : δάφς τὔας γ͵αϊηρ πὶ 16 ἀ55, 
απ εο»ηρ ἄστυ {ἦς οἱαἶς 9 α λὐδὶ τυλίς Ταυϊα απα ἀΐς ριδη τυόρς 

κοΐ ἄρτοπ Ἰοτυαγας ἀξγ, απο τἦς γριδέ ἐλερι] σᾶτλθ ἀροὴ {πε πὶ 

ὈΠΟΧΡΕΟΙΕΩΪΥ 15 ἴῃ6 παίΐαγαὶ ἰητεγργείδίίοη. --- 21. Βείοτθ 1ῃ6 τηεοῖ- 

ἰηρ Πενία Παά 5Ξαἰά : Οηδ ,2ογ ποιρὴ ἡ 7 ρμαγά αὐ τλαΐ δείρησε 
20 ἐν είτο ἐπ τὰς ΤΡτὠΐογπδες, 59 ταί ποίλέηρ οὗ λὲς τυᾶς »ιἰξοίπρ. 

- 22. Α5 ἴδε ἱεχί βίδῃαβ νε σεδᾶ : Οοαά “ο τὸ ἢ ἠλε περιεῖδε οὗ 
αυϊά απά »ιογε αδο" Βαῖ, ἃ5 Ὅ͵7Ὃ5 δἰγεδαῦ βεεὴ ὈΥ ΚίμηςΝΙ, ἰξ 
βθοιὰ Ὅς Οσα ἀρ “9 Ὁ Ζαυϊά, Α 5εοτρα ἌοουἹὰ ποῖ τμίηκ οὗ 
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Πανὶ 45 ἰουβυγθατίηρ Ὠἰπιβεὶί, ἀπά 850 ἰηβοτα ἃ ψοσγά νηΐ πα 65 

16 ἱπιρταϑοδίίοη πιδεδη 758 [Π6 ορροβίῖθ οὔ ννῆδλι 1Π6 οτρίπα] παγτὰ- 

ἴογ βαϊά. Α 1ρίάς τῃϊηκ5 παῖ Πανὶ υϑεα ἴπ6 ἰδηριαρα γιογέ 

υμζρί, 45 1 τηοϑὲ τηθη ἢδϑιϊαία ἴὸ αἴΐοῦ ἱπιργθοδίίοηβ οἡ {ΠΘηλβοἶναϑ. 

ΤΠΐ6 Βονένου ἰδ ἢοΐ ἴπ6 οά56, δηὰ [ἢ6 ῥάᾶγα]}]6ὶ ψῃϊοῦ ἢ6 υτρὲ5 

(θδη. 416) ἄοεϑ ποῖ μοϊά. Ὅὴδ οδίῃι νγὰβ ἴο ἴῃ οἴεοι (μαἱ Ὀανιὰ 
ψουά ποῖ ἰεᾶνα αἰΐνε οἵ Ναῦα] 5 μοιβθηοϊ ἃ ὦ οἰπρίς ψιαΐζ ---- ἴῃ 6 

ποῖ νεσῪ τοῆηδα ἀδβογριίοη ἰ8 υϑεα αἷ5ο ἰπ τ Κ. 14} τό} 21 

2 Κ. ο".---33. Αἱ τὰς πιεειίηρ, ΑὈΐρα1] σὐρλμα ἀαεην ἰὰ οτάδι 
ἴο 5ῃον τεβρεοῖ, οὗ. ]14. 1", σπά γιὰ μῥορ ἠδ γαες ὀζζογε Φαυ 

τΠ6 οὐδίοπλατγ ΟὈδίβαποα ἴο ἃ βιιρετίογ. --- 34. Απα «ἦς γὴ αἱ ἀΐς 

κεῖ απῷ ταί: ζζον νι ὅδ “6 ρμ] 2 5. τ45. Ιῃ ἀϊδθϑυδάϊηρ; 
Πανὶ ὰ ἴτομι οαττγίηρ οαἱ ᾿ἰ5 οαἴῇ, 5886 ψου]Ἱὰ τάκ τῇ6 ταϑροῃβὶ- 

ὈΠῚγ. 80 Βθῦθεοσα δβϑαπιθβ {π6 ουγθα ΜΏΙΟἢ [40 οἷ) δηι οἰ ραῖθ5, 

ὅδη. 2η}5 --- 2: τὰν νιαϊ σῤεαξ ἐπὶ ἐλῖμο αν} ἈΘῚ ΠΤ] ΠΥ ἰ5. ἴῃ 

βίτοηρ σοπίγαθι ἢ τῃ6 ἀτγόρᾶηςε οὐ ΝΑῦΑΙ. --- 2ῶ26. 2ε: ποί τη» 
Ζογα γίνε αη} αὐήδη δον “0 1λα4: ροοι7ο»-πούλίηρ νιαπ) ὍΤῊΘ τεᾶϑοῃ 

15 (μαΐῖ 5 ἀδργαν!ν ἢ85, 'ῃ ἃ 56η56, ἀδργίνεά πίτα οὗ )υάρτηδηῖ : 

“ἰἶς πάν ἐς Κορέ, απ α΄ γεεζέσεεπεες ἀπυείδ οὐδ ἀζρα] 45 ἢΪβ σοη- 
βίδηϊ σοϊηραπίοη. ὅγε πλὶρῃϊ ρᾶγαρῆγαβα : “ Ηἰβ ἤδπλε ἰ5 δ γφήμς 

δΔηὰ ἢδ ἰβ ἃ ὀγμί." ΤΠ ἰ8. 41} (δι οδῃ ὃς 5αἱά -- ἴἰΟΥ Βογβοα 
516 οδῃ ρεδά ἱρῃμοόγάησς οὗ αν! ἀ᾽ 5 ἘΠΊ θΆ55γΥ. --- 26. ΠῚ τΠ6 νϑῦβα 
Ῥεϊοηρβ Πδτα ἰΐ 15 ἃ ργοαϊοτίοη τῃαἱ Πανὶ 5 σπθῦλ 85. 5}4}} Ὀθοοπα 

Εἰκ6 ΝΑ Δ] ---- Θαι 4} ἐΟΟΙ ΠαΓΩ͂γ νγ6 ΠΊΑΥ ΒΌΡΡΟΒΕ ---- Δηἀ 50 τι ἰηΐο 

ἀεϑιπισίίοη. -- 97. 506 ῥγᾶγβ ἴῃαἱ ΠΕΙ ῥσγεβθηΐ τὯδῪ δὲ ρίνεη ἴὸ 

ἴῃε γοιηρ πδὴ ΨηΟ δΔοσοηιραηγ Πανίά. ---- 28. 516 45Κ5 Παν 5 
ἰπάπ!ρεηςε, οα ἴπε ρτουπά {πὶ ἢἰ5 διΐαγα βιισοθ 85 15 ἀβϑιγεά, βίποα 

δε βρλδ τε τυαγς οΥΓ Υαλτοεῆ. ὙΤῆδ δγρυπιθηῖΐ ἰ5 ἴ[ῃδΐ 16 5ιο- 

ααβϑία] τηδῃ οη δῇογά ἰὸ Ὀὲ τηαρηδηίΐπιοιβ. Τῇδ σέεμγέ ἀσμδο 
Ῥτογηϊβεὰ ἴο Πανὶ ἰ5 ἢΪ5 ἀγηαϑβίγ. --- ῶ9. “πῶ «λομί α νιαη γίδέ 
Ὡῤ Ὁ ῥώγεμέ ἤλεε για τ τ«εεξ ἠὦὲν ἄγε, “ἀεη «λαΐ 4226 ἤὔζξ Φ7 τῖν 

Ζογα ε δομπα ἵπ 6 ὀμπαΐς οὗ “6 σίηρ, ἐπὶ ἐἔις ἐαγε οὗ γαλευελ 

“ιν Οσο4Ἴ τῃς ρτγεοΐοιιβ [ἢϊπρβ ἀγα ποῖ ἰεῖ: ἰοοβαὲ ἴο ὃς ἰοβὲ ου 

ἀεϑιτογεά, Ὀὰϊ ἂτα σαγεβιν νταρρεά ἃρ δηὰ Κερί ἱορεῖδεσ, αδὰ- 
ΑἸ π᾿ [ῃ6 ἰπποῦ σομπηρατιίπηεηΐῖ, υπάθσ τ[ἢ6 γε οὗ ἴπε σάτγεδι] 

Βουβενθ. ὙΤΗῈ τοδάθσ Ψ}]] τθ δ} {μ6 ἴδῃ ρίεοεβ οὐ 5ιΐνεσ οὗ 
[86 Οὐοβρεὶ ραγαϊθ. Τῇῆῇε ἰάεα 15. ἴῃε βϑᾶπὶεὲ Ἔχργεβϑειὶ Ἰδίεσ ἴῃ 

της ἀδοϊαγαίίοη (μαὶ ἴῃ 6 τρῃϊδθοιιβ τὲ ᾿ττεη ἴῃ ἴΠ6 Ῥοοῖκ οὗ [8 
9 
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Ἰνίηρ, παῖ 15 ἀιηοηρ ἴθοβα ἀθϑι πε ὉγΥ Οοά ἰο Ἰοηρ 16. Τμε 
Ἔχαοῖ σοῃίγαϑί ἰ5 ἰῇ ἴῃ6 βθοοῃηά δαϊξνεῖβα : δψ2 2:4 ἦγε 97) φλιΐπε 

ἐπερμές ἀφ εὐαί εατί ατυαν τοὴὰ ὦ εἠπρ} ἃ ταοάδτῃ [εὐνϑἢ ἱτ- 

Ῥτεοδίίΐοῃ ἰ5: γη4») ἀϊΐ ἤγεέ δέ ὀομπα ἱπ ὦ ὅαρ γε ο7 ἀσοίες, δπὰ 

τῇ αυΐοκὶν Ἰοϑ. ὙὍὙὴδ οἱάδθσ σοπιπιδηίϊδῖοις ἔουπά ἴῃ ἴῃς ἴνο 
ΕΧΡΓαϑ5:0η5 δἰ] υβίοῃβ ἴὸ ἴῃ 6 [πἴυτα βίδῖθ οὐ ἴῃ τὶρῃϊθουβ δηά [πα 

νίοκεά, Βαῖ ἰΐ 15 τη ἰβἰθδάϊηρ ἴο ἰγδηβιαῖε πεῤλεσῖ ὉΥ ἴῃς ψογὰ 
σομὶ νἡτἢ οὐ ἀεβηϊτίοη οὗ ἰῃδὶ ψογὰ. Αὐἱρα}}}5 νίειν εν! ἀθητὶν 

ἄοεβ ποῖ σεᾶοῇ Ὀεγοηᾶ {ΠῈ ῥγεβεηὶ {{{6. ---- 80, 31. Τῆς ἀδοϊατα- 
τἴίοη ἢ ]οἢ (ΟἸΙονν5 5 ἴο ἴῃς οἴεοϊς ἴμᾶὶ αν νν}}} θ6 Παρρίθσ ἴῃ 

ξαΐυτε ἄδγπ, 1 ἢ6 πονν γαϑιίγαί 5 ὨΪ Π156] ἰγοῖὴ τα κίηρ νεηρεδησα οἡ 

Ναραὶ: ἤγάφη γαλευεῖ τλαΐ λανυε ἄογι τὐλαΐ ἀξ ἀας φγοριεαῖ. ... 
“ἀοη λοι, τοὶζ πού ἤἄσαυε τἀ ας ὦ φμαίνι απα ας α γεῤγοασεὴ ο7 ἀεαγί, 

2λα«2 ἕλοι λσε: «ἡειὶ δέροα! 79» ποωράϊ, ἀπε “αἱ {λεἔπε σευ απ λας 

ἐἰεἤυεγεα ἐλεε] ἰηδιεδά οὗ ναϊτηρ ἔοσ ἴῃς ἀδ]νεγδηος ῥγοτηϊβε ὈῪ 

Οοά. ΜνΏεδη (ἢδὶ τἰπἼ6 σοπΊθβ, μ6 ΜΜ|] τειθιηρεῦ ΑὈὶρα1] ἢ 
σταϊτυᾶς ἰογ μογ ῥργεβεηὶ δοιίοῃ. --- 393-94. Πανὶ α᾽ 5 τερὶν ἰ5 ἃ (1]} 
τεσορηϊίοη οὗ [ῃ6 ῥγονί ἀβῃῖα] παίυτα οὐ Π6Ὶ τηϊβϑίοῃ, ἃ5 νν6]] 85 ἃ 
ἀὐραῖς ἴο ΠΕῚ αἰδογειίίΐοη, ΒΥ Π6Ὶ δοίΐοη 58η6 ἢδ5 ζω ἀΐφι ὀαεξ 

“2 ονι τυαύξίηρ ἱμπίο ὀίοοα- ρεηπες. δὰ 588ῆ6 ποῖ δοϊεά, τπ6 

εχίοσιηϊηδίίοη οὗ Ναῦ4]᾽ 5 ἤουβδε ψουά μάνα ὑδθὴ σοπιρίεῖε. 

30. "}} [ι45 γίβεῃ δἸγΓο ΠΟΥ ἔγοπὶ ἴῃς [ΟἸ]οννίηρ Νἡπ, ὙὍῆε ἴεηβε ἰ8 
͵ΤΟΙΡ 8ἃ5 Ὑγ6}} δ5 ἴῃ ρεπάεσ, Εδδα βἰπιρὶγ πὶ (Βα.). --τ ἼΓΌ2} ἐρᾷς τἀσαϊξ 

7 “ἀὲ σιοεεεέαὶη ἀοε5 ποῖ βεεπὶ βαἰβέδοϊογυ. 202 Ζ ρῖνεβ ἃ ροοά πηεδπίῃρ --- 

ογ1 1ἠ «ἱαἴε ---- Ὀὰϊ νγγε βανςε πὸ οἴδεσ ἴγασε οἵ ἃ Ηεῦγενν γογά "τ ἴῃ 1818 βεῆβα. 
Ψ μα5 σά γαάίεες νιογιέῖς. ---- 91. ἽΝ7 ἴῃ [Π6 ταϑίγιοιϊνε βθη86: ογέν 19 ξ ἐἷε- 

εεἰυεί ἤανα 1 ἄἀοπε [ἢ 8. --- π15] 5 υϑεὰ σοπίεπιρί μου βὶγ ἃ5 εἰβενῃετα. --- 

22. Ὃν 52)Ν0] πηᾶῖκαβ ἴῃς ψμοὶε ἱπιργεοαίίου πόπϑεῆβα, ΚΙ πιΟΗΙ βαὺβ ἴΐ 5 

ἃ δΌΡΒΕπηΐβτι ἔοσ τυῦῦ, ΟἸετίσυβ, (οἰ ονν πρὶ ΑΡδυρδπεὶ, πιαῖκεβ ἴμε πηεαπίηρ ἴο 
Ῥε: νὰ» Οοὰ γίνε δαυΐα"ς ἐπενεος {δε τυεα ὰ ο7 Λα αί, Ὀὰϊ [5 15 χαΐϊϊε σοπ- 
ἴγατυ ἴο [με υπίξοτπι βεηβε οἵ ον ΠΦ}ὴ 9. ὙΠΕΓΕ 86 6Π|5 ἴο θ6 πο ἀουδῖ {παὶ 
ἴῃς αἰξϊεγαϊΐοῃ νγὰβ τηδάε ἴο βᾶνθε Πανὶ ἴγομπι [8156 βυνεαῦίπρ, οσ ροβϑβιἷν ἴὸ 
βᾶνε ἴπε γεδάεγ ἔγοπι ἱπιργεοαίίηρ ἃ 8δϊηΐ. --- Ὃ2 ΩΦ] Πᾶ5 θεθη τηυσῇ α5- 

ουβδεά. Τῆς αυσβίίοη 8 ψμεῖμες ᾿ανία πιεδηβ ἴπαῖ ἢ6 Ὑ}}}} ποῖ Ἰεᾶνε αἰΐνε 
4 εἰνρίο πιαΐε, οὐ τμαϊ ἢς νΨ}}} ποῖ Ἰεᾶνε αἰΐνε ευέρ ἃ ἄορ. ὍῊΣ Ἰαϊξοτ 5 ἰἀνουτεὰ 
ὉῪ Ι5δακί, Κίπιςμὶ, απὰ Α 1ρίάεβ, δ ᾿ξ νγα8 βαυ]ϊεῦ ΠΥ Ῥγοσορίυ5 οἵ ΟαζΖαᾶ, απὰ 

τ ἰ5 Δἀορίεἀ ὈΥ ϑοθπι. Βαῖ ἴξ ψου]ὰ ΒΑΓΟΪΥ οσσυγ ἴο δῇ οτίεπίαὶ ἴο οχίεστῖ- 

παῖς ἴ[8ε ἄορβ δρουΐ 8 Ἐῃμεπιγ 5 ν]]αρο, πόνγενεῦ Ὡδίυγαὶ! ἴὰ τᾶν ὈῈ ἴοῦ ἃ 
Εοχηδη εἰηρεῖοῦ ἴο ἰῃγεδῖθη ἴπῈ ἀορβ οἵ ἃ Ὀεβίερεά οἷν (45 ννὰ8 ἀοῃὲ ὈΥ 

Αὐτο]ίδη ἴῃ ἃ οα8ε οἰϊεὰ ὉΥ ΟἸ]ογίουβ ἔγοτι Βοοβδιῖ). Τῆς οἴου ἱπίεγργείδίοῃ 
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ΒΊΟΝ πηαῖκεβ ἴῃς ψψογὰβ ἀεβοῦῖθε ἐυέγν σιαές οἵ [με (Ὠγεαϊεπεὰ [ἈΠῚΠ]Υ 56 απιβ ἴο 
ἄρτεε ἢ ἴῃς ρᾶβθᾶρεβ ψγῆθγε ἴῃς ρῆγαβε οσουγβ, ἰῃ 41} ψ ῃΪ ἢ ἰξ 8 δοσοῖη- 

Ρδηϊςεὰ ὈΥ̓͂ ψοτὰ 8 νν Ἰ ἢ ΔΡΡΙῪ ἴο πιεὴ ἂπὰ ποῖ ἴο δηϊπιαὶβ' Ο)ὴ]βοϊίοπβ υἷος ἢ 

δαᾶνε Ὀεεῃ Ῥαβεὰ ἅροῃ οὔ επίαὶ συδίοπιβ 56 επὶ ποῖ ἴο ἢᾶνε ἃ 8518 ἰῃ ἕδλεῖ, ΤῇἊ 

Ταγρυμὴ ἴῃ ἰγαηβ᾽δίηρ »ἼῸ Κ0) Β66Π|5 ἴο υπάετβίαπα αὐ τυάο ἄανε γεαελεα γέαγς 

97 ἰϊδεγείξονα, ΜΙ Ἁ1]6 βόταα Ἔχροβίϊουβ μᾶνε ἴἀκεη ἴῃς ρῆτγαβε ἴῃ ἴῃς ορροδῖϊε 
86 η86 οἵἉ γοιηῆρ᾽ ὁογς, Οἵ δεῖβ ἱπίεγρτγειὶπρ οἵ {πε Ἰονγεβὶ βίανεβι Τῆς αυδδίίοη 18 

αἰβουββοὰ δἱ ἰεηρίῃ Ὁ Βοοβματὶ, Αὔϊεγοεοέεονι, 1, 11. 55. --- 38. ΠΡ ὉΣ ΤΥ ΛΝ] 
ἴδε ρῆγαβθα μαβ βεθῃ οοηξιβεα ὈΥ ἃ βοτῖρε; γεβίογε πον τ» Ἢ 60 (ε.). -- 

34. 5"0.}} 5. Ἰδοκίπρ ἴῃ (58 νυ} ]ς ἢ πιά κεβ ἴῃς οἴδυβε θερὶπ ἢ ἴῃς ρτεοεάϊπρ 
γπρφην: απαά τὴς Ξγοσίγαίεα ἀεγ οί ογε “14: ργοι»αὶ αὐ δὶς γε. Ἐξερεαϊεά ῥτοβ- 

τγδίοηβ ἅτε ἰπ ογάθν ἤονγενεσ, μὰ 1 πᾶνε τεϊαϊπεὰ 35 (ΚΙ., Βα. τεδὰ ψ τ 6: 

γδ) ἋΣ ΥῈΝ ἸΠΌΦΏΛ). τ 2Ν 7.2] διηρμαίὶς ταρειτομ οὗ ἴῃ6 ργοπουῃ, αν άβοῃ, 

δ γμίαχ, δ .. τττ ἢ} δὲ τ86 βγβὲ Ὀ]υβἢ ἰΐ 86 πὶβ ἃ5 1 ΑὈΙΡΑΙ] πιεδπβ ἴο δββϑυπια 
ΝΑ} 415 συΐϊξ. Βυῖΐ {πε ρᾶγδι!εὶβ, 2 5. 145 ὕςη. 2718, 5ῆονν {παὶ τῇς ὑ]απις 

ψΒΙοἢ ταϊρῃς [4}} ἀροπ ἴμε ρεΐβοῃ δἀήγεββεα ἰ8 δϑϑυμηεά ὈΥῪ ἴῃς βρθάκοῦ, ἃ5 

18ε Ατδὸ 511] 8αγ5: ΙηΔῪ 1 θὲ ΤΏΥ γϑῆβοχῃ ! --- Ἴ2 101} [6 σοπ)]αποιίοη 15. οπἶῖ- 

τεὰ ᾿γ ,Ξ,, ἀπὰ τε σοπβίγυοτίοη 5 υΐϊε ἃ5 σοοὰ ψἱϊπουΐ ᾿ξ. 859. οὔἱῖ5 τΠ 6 
ἰαδὶ ἴἤγεε ψοτὰβ οἵ [Π]5 νεῖβε δπὰ ἴῃε ορεπίῃρ ψοτὰβ οὔ ἴπε πεχῖ, τεδάϊῃρ 

ΟὨΪγ : ἐκεί τὰν νιαΐα «“ῥεαξ ἐπ Τἀΐμε εαγς εοροεγπῖηρ τὶς πίαπ Λίαδαί, ΑΚ ἴὶ 18 

αἰβῆουϊ ἴο 56ε ΨΥ ἃ ἰγαπβἰαῖοῦ 5Βῃουϊα ἴῃ βῃοτίεμ ἴῃς ἰδχὲ, ἴξ 18 ροββί"]ε [Παὶ 

ψὲ ἢδνε μετα ἴῃς δα] εῖ ἔογπι οἵ [ῃς βεπίεποε. --- 3ὅ. “;.525} Ἰἰδοκὶπρ ἴῃ 92. --- 
ὑγθ 25 ΦΙΝ] 2 5. 167, ςἔ, 20), --τ 522)75}} Ἰασκίηρ ἱπ (58, 15. πιοτς {ΠΚεὶγ ἴο θὲ 

ἰηβευίεά πῃ ἴο ὃς οπιϊίεα ὈΥ ἃ 5οτίρε. --- 36. ΤἼε νεῦβϑε ἀοαβ ποῖ ἢΐ ἴῃ ἴπε 

ςοοπίεχί δῃά ἰ5 ποῖ οἶδα ἴῃ ἰἴ5ε! , [1 ςοηίαϊπβ δὴ οδίῃ οἵ ΑΡὴραβὶ! 5, θαϊ ἴο ψῇῃδὶ 

ἄοεβ 51|6 ϑύγεᾶγ" Τῆδ πιοβῖ παΐυταὶ σοηπεχίοη ψουἹὰ μὲ ἢ ναὶ ργεσοαα8: 

Τὰν Ξτεγυα» αἰα πο ἔνιοι... ὃγ τἀ ἐξέ οΥ γαλιυεὰ  Ὑῇε 5βίγομρ ἀβϑυγϑῆοα 
ἴῃαι Ὑδῆνε ἢ μαὰ Κερὶ Πανὶ θδοκ ἔτοπι ὈΪοοάϑθῃεα τιϊρῃϊ ρεγῆαρϑ μὲ ἴῃ ρΐδος, 
τδουρῇ πε β88πη6 {μεπιε 5 ἰγεαϊεα ἀρϑίῃ ἴῃ ν δὶ γῆεγε ἰξ ἰβ πιογεὲ ἀρρτορτίδϊε. 
Βαϊ ἐνεη ἴπεῃ ἴῃ6 σοποϊαἀϊηρ ρατὶ οὗ ἴπε νεῦβε ἰβ εηἱρτηαῖίο. Νδῦδὶ ψγὰ85 ποῖ 

γεῖ ἀεδὰ οἵ βἰγίοκθη ἰθὰ ΔΩΥ ννὰγ. Τῆς νυ ἰϑἢ ἴπαὶ Πανὶ 8 ἐποπλῖεβ 5που]α 

Ῥεροοπὶς δἐξς Λιαῤαὶ 18 Θητ γε Υ ργετηδίαγθ Βεβί 65 1ῃ18, [πε ἀ56 οὗἉ 3ν ἰπβίθδά 

οἵὨ "2 18 αν κναγά ἀπα ργο Δ ΟΪΥ ροϊηίβ ἴο ἱπίεγροϊαϊΐοη. 1 βυβρεοῖ ἴμ6 οτἱρί πὶ 

ἔοτπι οἵ πε βεῃίθηοα ἴο αν θη: 52)2 Ὅλοι. . ὈΥΘῪΣ ΝΣ Ἴ) ἼΦΝ Πηπν Ἢ 

“2. Ἴ32ν, ὙΠ β νγὰβ ἰπβετίεα ἴῃ ἴῃς ἱεχὶ ὈΥ ἃ βοῦῖρε ψ8ο αϊὰ ποῖ πὰ ΑΡὶρα!}}5 
Ἰδηρυᾶρε νἱβοζοιβ ἐπουρῇ, δῃὰ νγα8 1186} ἱπεγροϊδιεά ὈΥ ἴῃς ἰπβεγίίοη οἵ ἴῃς 

οὐτταπῖ 1Φ0) πὶ ὨΙΟἢ τεαυϊγεα [με βεσοηα ΠγΠν. --- 37. 52 ἰπ ἴῃ βᾶτηε 5εη868 

ὅεη. 331} 74. 11δ 0 5. 203", --- Ν'2}] τεδά τιν"), --τ98, ΤῊΣ ἐχργοββίοῃβ ρὰῖ 
ἱπῖο ΑΡίραὶ! 5 πιουΐϊῃ αγὲ ἴῃς ενϊάθηϊ βεπιπιεηῖβ οὔ ομα ψἢῸ Κποὸν αν 8 

Ἰαῖεν οάγεεσ [{ 15 ποῖ παργοόρδῦ]ε παῖ 1ῃϊ5 ἐχίεπά εα βρεθῇ 8 ἐχραπάδα ἴτγομι 

8 53ἰπηρίεγ ίοστη. --- ἸῸΝ) Γ}2} 2836.2 5. γ16 1 Κὶ, 1188 (411 Ἰαῖε ραββᾶρε58). --- ΓΟ ΤῸ 
ὯΥ}] 1817. 1.88} οὗ, 1 Κ, τθ 700 275. --- 39. ὉΡ.}} τεδὰ Ὁ) .--- γροϊβειῖςαὶ 
(οἴ. τ. “Δ ιοίε5). ---- γν ΓΝ] ἴῃς Ὀαπάϊε 18 ΓΠουρῃϊ οὗ 88 σοηίαϊπίπρ ἴμε ῥγε- 

εἷουβ ᾿πηρβ ψῃοἢ ἴῃς πιαβῖεγ οὗ ἴπε ἤουβε Κεαρβ ἴῃ 5. ἱπηπιεάϊαϊε οᾶτγε --- 
τοῦ μὰ λζη. τττο ῬΑ ἢ5 Ἴ2]} νὰ βῃου]ὰ ἐχρεοῖ ἴ86 3 οἵ σοτῃρατγίϑοῃ πὰ ἴθ 10. 
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5111} ἴὲ 18 ροβϑί!ε τμαΐ [ἢ 5]1πρ' ᾽Β (πουρῆϊ οἵὁὨ 88 18:6 πιθϑηβ οἵ οδβϑίϊπρ' δΥνΑΥ͂ --- 

οᾶβί ἀννᾶὺ τδέρρ ζὰε ἀοδζεν οὐ “ἦε τὐλησν οὐ σἰδηρ' στυαν τοῦ ὦ τὐέρερ, --- 80. ὝΧΥ 

Ὅ}5] 131}4..- 81. πρ105} (ἢ6 ρέπογαὶ ἰπίεπὶ οἵ {πε ραββαρβ ἰβ οεἰδαγ, [που ρᾺ 

1815 ννοτὰ ὁὀσουῖβ ΟΠΪΥ πεῖα. ΕἸΒΕΓ 1) οὐ) 15 βυρογἤμπουβ, ἀπ οπα παιδὲ 
Ῥε βίγίοκεῃ οὐ. ---- 15:5} τεδὰ ἼοΦ᾽ ἢ (ὃ ἀπὰ ἤνε ΠΕΡ. ΜΘ5, -- γηϑ 5} 

διὰ Ὁ ἢ ὦ, 714αἱ οπεὶς οτυν ἀαπα «ἠομμά τανε ἀξνε, ἰβ ἃ βιδπαϊηρ Ρῆταβο, 

74. γ3.--- 84. "γΝ2.1] ἃ πιοῆρταὶ ἔογμι, Ββανίηρ οι ἢ ἴπὲ ῥτείοττηδίϊῖναε οὗ [Π8 

ἱπιρεγίεοϊ, δῃὰ (ῃε επάϊπρ οὗ πε ρετγίθοϊ, οἴ, (ε8.29 γ6 ὁ, Νεβῖ]ε ἴῃ ΖΑ 7 ΚΨ. 
ΧΙΝ. Ρ. 319. Τῆε Ἰαζξεγ δυῖμοσ βαρροβεβ ἴῃ ἔογιι ἱπιεπαβά ἴο ρίνς ἴῃς τεδίεσ 

δἷθ οποῖςε οὔ ἔνο ἔοτπιβ; Ὦγ. ϑβιιρρεβίβ ὑπαὶ ἴἃ δὰ8 θδεπ ἱπῆπεμοεά ὈΥ ἴΠα 

[ο] ον παρ ΡΝ, ὙΥΒΙΟΝ δεεπιβ ἴο τὴ τῇογα ΡγΟΡΔ}}}6. --- 85. Ἴ)5 ΝΦΝΝ] 1868 

Ῥῆγαβα ἴ5 υβεὰ ἰπ ἃ "δὰ 8εηβε, ἴο ἀεβοτῖθε ἴῃς ρεγνεγβίοῃ οὗ }ιβέῖοε Ὁγ ἑανουτίῖ- 

ϑπι. [1 Βεθὴβ ἴο τηθϑῃ ἴο ρῖνα ΔΠΥ Οπ6 Ρῥ]εάβυγε ὈΥ σταπίΐῃρ Πἷ8 τεχαεβῖ, ἀπά 

80 ο παῖε 1Ζἦε αρτυπεας γαεε ἰοοξ μῤ. 

836-44, ΤῊ οπίοοπιο. --- Νοῖ Ἰοηρ δἰϊεγ [Π18, ΝΡ] 18 βτη τη ὉΥ 
8 δεῖ οἵ σοά, ἀπά ΑΡὶμαὶ! θεσοπιθβ Πανὶ ἀ᾽ 5. νυἱίδ. --- 386. Α ρα! 
ΠΟΠΊ65 Πποῖηα 8Δηα ἤηας ΠΕ Ὠυβραηά ἴῃ ἢῸ σοηά! το ἴο τεσεῖνα 8Δῃ 

ἱπηροτίδηϊ σοτητημηϊοδίϊοη --- ἶε σά α ὀαπφμε πε α ζίηρ᾽» σπά 

“Ναας ἀξαγί τᾶς »ι627) τοίζλήηι ἀϊνι, απ ἀφ τᾶς ἐχεέσοίσείν 

ἄγεπζεη} τἴμὲ εἴεοις 18 μεϊρῃιθηεα ὉΥ ἴῃ6 οσοπίταδε Ὀείνγεεη 15 

ΒΙΑγν ἀπά ἴῃς ἀἄδηρεσ ἔτοτῃ ψ]οἢ ἢῈ Πδά μ5ῖ ἐβοδρεά, δηὰ αἷϑὸ 

ῬΥ ἴῃ σοηίταβι Ὀεῦνεεη [ἢ 6 ργθϑθηῖ γεν] ]!ηρ δηά ἴῃ 6 σοταίϊηρ Ὀἱον. 

- 87. [πῃ (6 τππογηΐηρ, ἤθη μς δά βοιηενῃαΐ τεσονεσοά ἤῸπὶ 
δἷβ ἀεθαιοῆ, [Π6 παν ννὰβ το] Ὠΐπη. --- Αἴ τη 6 5ῆοοκ ἀίς ἀξαγέ ἡϊδα 

τυϊλίη νι ἀπά ἀφ ὀφεανιθ οἰοη4] ἃ βἴτοκαε οὗ ραγαὶ γϑὶβ ἰβ [ῃ ς πδίαγαὶ 
ἐχρ᾽δηδίίοῃ. --- 38. Τεη ἄδγϑ ἰαίοσ, γαλιυσὰ τριοΐς Νιιαδαὶ νἰϊῃ ἃ 
βεοοηά 5ἴτοκε ψῃϊοἢ γγᾶ5 (αἰαὶ. ---- 39. Πανὶ τεοορηῖζος (μὲ σοά 
ἢδ5 ἰηϊετνεηεδά : διε ἧς γαλενεὰ τυὴσ λας φίδααεα 216 εα5ε οὗ 

1} ἵπομί γεκείυεα αὐ τς λαπά οὗ ΜΝιαῤα{] ἃ χιάττεὶ θεΐνψεθη τηθῃ 
οὗ [86 5ᾶπι6 Ὀ]Ϊοοά 5ῃου]ὰ Ὀε τείδιτεα ἴο δὴ δι ϊγαῖοσ. Οηδ εἷε- 
τηθηΐ οἵ Πανὶ ̓ 5 τα]οϊοἰηρ' ἰ5 τ[ῃαι Υδῆννθῃ ἢὰ5 50 ὑγοιῃρον δϑϑυτηθά 

1Π|5 οἤῆος, [ῃ6 οἴ ΠΕΓ ἰ5 παῖ ἀξ λας εῤή ὀσεᾷ λΐς σεγυαηονι συϊ] 

τῃαιϊ 15, ἔτου νἱο αι! ρ᾽ ΟυβιΟΥΊΔΤΥ ἰανν ὈῪ 5ῃ δα ἀϊηρ Ιϑγδϑὶ ες Ὀἱοοά. 

-- 40. Πανιὰ νοοβ Αδίραι!. Ματτίαρε οἵ ἃ ψίἀονεα ρθῦβοῃ 500 
δίτθγ θεγεανειηθηΐ ἰ5 51}}} σοιηπιοη ἰῃ [ἢ Εἰβί, --- 41. 51:6 15. νψ}}}- 
ἰηρ ἴο θεὲ 1ῃς Ἰον]εϑὲ οὗ ἢ]5 βεγνδηῖβ --- α γισία ἐο τυαφλ 246 2εεΐ οὗ 

λὶς φανες. ---48, ΤῊε ἀσοουηΐ οἵ ΑΡὶραὶ! 15 βηϊϑῃεα, Ὀὰϊ τῃε 
δυΐῃον δά 5 ἔισίμογ ἱπίογπιδίίοη οοησογηίΐηρ Πᾶν ἀ᾽5 ἔδυ γ. ΕἸΓϑί, 

Ἰανὶ ἃ ἴοοκ “λέποαη οὐ 7εαγεεί, ποῖ ἴῃ 6 ποτγίμεσγη οἱ οὗ ἴ[λ6 ἤδῖης, 



ΧΧΥ. 36-ΧΧΥῚ. 229 

Ῥυΐ οὔς ἴῃ 7066}. --- 44. [πὶ ἴῃ βεοοπὰ ρΐδος, Μίομαὶ, ἢ18 ἢγβὶ 
ψὶΐο, μα Ῥδθη ρίνοεη ἴο δε ὅέπ Ζαΐρὰ, οΥἿ Οαξρη. ϑαὺὶ τὸ- 

Βατά θὰ Ὠαν 5 ΗἸρἢϊ 45 ἃ ἀθββεγίϑη οὗ ἢΪ5 ννἱῖδβ, νῃϊο ἢ Ὀτουρῃϊ ΠΟΙ 

Ῥδοκ ὑπάεγ μοῖ ἔτ ΠΟ Γ᾽ 5 ΡΟ ΘΓ. 

87. Ἰηβίεδά οἵ βαγίπρ τοΐφη ἀξ τυΐπς ἀαα ρσοπε ἥγονε Δία αὶ, (δ τεπάειβ 

τυάε, Λ'αόα! ἀσώ γεεσνεγεαά ἥγονε Τλε τυΐμε. ---- 88. Ὁ.5.}} 5βου]ὰ ρεγῆδρβ θὲ 
Ὁ Ὧν, [βουβὴ [μὲ ννυτῖϊοῦ τᾶν ἢᾶνα ἰπ πιϊηὰ δός ἴεη ἀαγ8 (μοι δοίμα!ν εἰαρβοὰ 

ἴῃ ([ῖ5. οα86) ἂἃ5. ἃ Κπονῇ ροτίοί. --- 39. 032) 2] ἰβ οοπηθοῖοα ψ ἢ 20 ὮΥ 

Ὀ τίνες. ΤῊΣ οἰδεῖ σοπβίγαςι θη 522) Ὁ ΠΡΊΠ (ρτείογγο Ὀγ [)τ. Δ εἶτ) βεὸπιβ 

ἴο Π16 τπογὰ νἱρόγουβ, -ττ ἸΦΝ 2 ΠΣ 2.Φ 7 85 ἴῃ ἴῆς οα8ε οἵ Αἱ πιοῖοςῃ, 4. οὔθ, 
-πτ 2 2 Ὅ2}] β8θεηβ ἴο δὲ ρᾶγδ!]εὶ ἴο (αηῖ. 88, [π ἴῃς Ἰαίϊεσ πόνενοτν ἵξ 
ΕΘ ΜΕΥ πιεᾶηβ ἴο βρεὰῖκ ἴο ἃ πιαϊ θη ρσυδτγάϊαπ ἔογ μὲῦ βαπὰ. Αραδ] 

5668 ἰο πᾶνε μά {πὲ ἀϊβροβαὶ οὔ ἤογ οὐνῆ ρδῖβοῃ. --- 42. Γ95451] (ἢς ἢγβὶ πὶ 

[458 αγίϑεῃ ΌΥ δύγοηθουβ πρὶ ϊἰοδίίοη. 516 ἀριω 2ᾷᾶε {δε νιαϊαῖς τοὴο γυἠοτοεαῖ ἀδν 
ἀϊά ποῖ τίάς --- 98π6 τοάε δῃὰ {πὲ ν τυσύξεα ὧν ἀξ «ἱεἶξ. --- 48. Αλίμποαν νν88 
αἶϑο ἴμε πᾶπια οἵ ὅ840}}5 να, 1.489, --- ὈΝ» 21] ἃ [6Ζγεςὶ ἴθ Τα 4} ἰ5 τηοη- 

τιοπεά 05. 1 δύ ἴῃ τῆς βᾶπὶς σγοὰρ ἢ Μδοπ, (άττηεὶ, πὰ ΖΙρῆ. ---44. ὙΠετε 
5 πὸ ἱπιπηδίίοη μαι 54] ννὰ8 σα ΠΥ οἵ ἀρρτγεββίοη ἴῃ τεβυπιηρ ἴμ6 τίρῃϊ ἴοὸ 

εἶνε μἷβ ἀαυρῃῖες ἴο δποῖμεγ ἢυβυαπα, -τ- 10} 5. ὈΜΘΣΡ ἴῃ 2. 5. 318. --- Φ.Ὁ] 
ἴπ 2 5. φῦ, ἰ5 τεπάογεὰ ᾿Αμείς ἰπ 658 δῃὰ Ιωάς ἰπ (51, --- 5.527 τῃε ΟΠ]Ὺ ΟΑ]- 

Ἐπὶ πηδηςϊοπεά εἴβενθετε, 15. 1059, 15 εν ἀπ γ ἴῃ Βεπ)απιίπ, (ὉΒ Πα58 Ῥομμά 

δηὰ (6 Γολιάθ. 

ΧΧΥΙ. 8868] ἱπ Πανὶ 5 ῬΟΎΤΘΥ. --- 541}, αἵ [ῃς βυρραδβίίοη οἵ [ῃς 
Ζιρηίϊεβ, ἀραίη 5εεκ8 Πανά. ὙΠ θη Πα ἰ5 ἴῃ [Π6 ᾿πητηεαϊαῖα ηεὶρῃ- 

Ὀουτῃοοά, Πανία ροα5 ἰηἴο ἴΠ6 σϑτῃρ δἱ ηἰρῃϊ. ὙΠ6 ἡ ΠΟ]6 ΔΓΠῚΥ 15 
ονετοοηιθ ὈΥ ἄδαρ 5ἴδεδβρ, ὑὰϊ ἢ6 τϑῆιβθβ ἴο 4]]ονν ἢ]5 σοπιραπίοῃ, 
ΑὐΙβμαὶ, ἴο δα θαυ]. Τὸ βῆοινν ψγῃδαῖ ἴῃ ϑἰϊαδιίοη ἢᾶ5 ὕθθη, μ6 

ΟΔΥ65 ΑΥΑΥ ἴῃ ΚΙηρ᾿ 8 5ρθᾶγ δηά οσυ88 οἵ νναῖεσ. Αττγίνοα δε! Υ 

δῖ ἃ ἀϊδίδηοε ἔγοτλ ἴ6 σαπιρ, ἢ6 (415 ἴὸ ΑΌΠΕΙ ἃπά τϑργοόδομθβ 

δίῃ ἢ περίεοὶ οἵ ἀπῖγ. 840] τϑοορηϊζεβ 1)αν] 4 ̓ 5 νοῖςα δηὰ αἱ 

αν! ᾿ς ἐχροβιυϊατίοι! σοηίθβϑαϑ ἢἰβ ψγοηρ, δε ν ῃ]οἢ δᾶοἢ ρο65 

ἈΪ5 Αγ. 

ΤῊΣ βεοϊίοη ἰβ ΟὈν! οὐ ΒΥ Ῥάγα}] 6] ἴο 24. Απά 85 ἴῃδγαε ἰ5 6 σα 0 

τοίεγεηςε ἴο [αν  ἀ᾽ 5 γεῤεαία δεῖ οὗ πηαρηδηϊ γα γ, [6 ΓΕ 15 τοάϑοῃ 

ἴο τη [παῖ Ὀοϊῃ ἀοσουπίβ ροὸ ὑδοὶς ἴο ἴῃῆ6 βάτὴς οτὶίθμαὶ. ὙΠ Ὰ 
1815 ἀρτθθϑ ἴπ6 ίαςϊ ἰμαΐ ἴῃς ΖΙρη [ε5 ἅτε δεῖνα ἰη θοῖῃ. ἥε πανὲ 
ὯΟ διοϑιϊαϊίοη, {Ππεγείοσθ, ἰῃ δϑϑυμηίηρ ἴπαΐ οπθ οὗ ἴδ βίοοά ἴῃ 

Οδα οὗ ἴῃς ἴνο Ὠἰβίογιεβ. οἵ ἴπ6 ρετὶοά, ἴπΠ6 οἵἴμεῦ ἴῃ τῃ6 οἴμοσ. 

Βιιάάςε Δϑϑὶρῃη5 [15 ἴο Ε᾿, [Π6 οἴποσ (βαρ. 24) ἴο [. Οὐ 186 ἵἴπτο, 
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186 Ρῥτεβεηῖ ὁπῈ βθαπὶβ ἴο πηῈ ἴο Ὧ6 Πρᾶσοσ ἴῃ6 δνέηϊ, δηά 1ῃπδτείοτε 
ἴο Ῥεϊοηρ ἴο ἴπ6 οἱάεγ οὗ ἴε ἵνο ἀοσυμηεηῖΒβ. ΤῊ πεαγεϑῖ ἢΐ8- 
τοῦοδὶ Ῥάγα]]θὶ 15 Οἱ ἀθοη5 νἱβὶϊ ἴο ἴῃ6 σδρ οὗ ἴμε Μιαϊδηϊ65, 

74. γη5}, ψΒΊ ἢ 8 ἀββϑρηθα ὈΥ σοπιραίθηϊ δας ΠΥ 65 ἴο ]. 

ΧΧΥῚΙ. Τῆιε ἰἀεπιβοαίίοη οὗ ἴμ6 παγγαίίνε ἢ ΕἾ βεετηβ ἴῃ [ἢ 5 Ἰηβίδηςα 
ἐβρεοίδ!]ν ρτγεοατίουβ. Βυάάς (1.5. 228) ρίνεβ ΟὨΪΥ ἴμε (Ὁ]]ον πρὶ πιδτκβ: 

Ὁ) ὙΒΙΟΒ 6 ἀοεβ ποῖ αἷϊονν ἴο θὲ ἃ πηᾶγίκ οἵ Ε' ἴῃ 2 5. 1512, “ὩΣ ἩΒΙΟἢ 
Οὐσουτβ ἴῃ [ἢ 5 5εῆϑε ΟἿΪΥ ΟΠΟΕ --- 172; ΓΊΦΝ ΛΟ 1918 θυϊ αἰ5ὸ 1 Κ. 195, ψΒίο ἢ 

ο8π ΒΑγαΪΥ ὃς αἰ υϊεά ἴο Εἰ; αν! 45 βίδπάϊῃρ ομ δδε 1οΡ οΥ 444 πιοιναΐν 

{κε Τοίμδπι, 74. οἵ, 'π ἃ βεοϊίΐοῃ ἡ ῃοβα δυϊπουβῃρ 15. ἀουθί(] --- ἴο 58 Ὺ ποῖἢ- 

ἱηρ οὗ ἴδε δοὶ τμδῖ 580 οοτῃπηοηρίδσε ἃ ρἤγαβε σϑῃ ΠΑΥΩΪΥ ννεῖρἢ πιὰ ἢ ἴῃ ἂπ 
διρυπιεηῖ; ὈΝΤΝ ὈΟΝ, ΠΟ 15 α͵ϑο σοιηπηοη ἴῃ Π; “Ὁ ΣῪ ψΒΙΟΝ Οσουγβ ἴῃ 

)» Οεη. 43) Εχ. ς-Ξ30, δηὰ, μα γ, 54}᾽5 ςοπίεββίοπ, ΜνῃΪς ἢ οδῃ βοᾶγοοὶν θὲ σα! ]δὰ 

οδαγδοϊεγίϑιίς. Ὑῃε σοτηθὶπεὰ ἔογος οὗ {με8ε ἱπαϊοῖϊα οσαπηοΐ θὲ νεῖν ρτεαῖ. 
ΤΟΥ ψουἹὰ ργοραῦν θὲ ουϊνεῖρῃεα Ὁγ [πε 5ϊῃρ)ε ννογὰ που ΒΙΟἢ 5 ομαγ- 

δοϊετγίβιϊς οἵ 1, ὕβη. 221 1512. Οἱ, αἰϑὸ ΓγῸ 2 ν. 16, ἰουπά ἴῃ 2ΟΣ) 2 8..1.2ὅ ηεἰ πος 
οὔς οὗ ΜΕΘ ἰ5 Ε. 

1. Τῇε Ζίρηϊιεβ Ὀπηρ 540} Κηον]εάρε οὗ Πανὶ 45 ψῃογεδθοαῦῖϑ : 
7» πο αυϊαά ἀϊάϊηρ λϊνισεξ ον ἕλε ἢ φΓ Ἡσελήίαλ σπ ἠὼς πές οὐ 

246 )ε:εγ:} ἴῃε δαβίεσηῃ τοηΐ οἵ ἴῃε Πεβεγῖ, ψἤσγε 1 Ὀγεακβ ἀονῃ 

τονατάς ἴῃ 6 Ὠεδα 568 15 ργοῦδοὶν ἰηϊεπἀθἃ. Τῇ βᾶτηδ Ἰοςδ! ν 15 
τηδηἰοηδά 23}} ἴῃ ΟἿΓ ῥγαβεηΐ τοχῖ. --- 2. 8541} 5 ἔοτοα ἤδγα Ἵοῃ- 
5ἰ5ῖ5 οὗ ἡάγες ἠομδαρα μιθὴ 85. ἴῃ 245. --- ὃ, 4.. Οἡη ἀϊϑοονετίηρ ἴμδῖ 
ΔῺ ἰηναϑίοη ψὰ58 οἡ ίοοῖ, αν! ἃ βεηὶ ουΐ 5ρ165, σηά ζρησο Τλα 

ϑαμί ἀσαῖ ἐοηιθ 19] βοτὰ ραγιουϊαῦ 5ροῖ ΏΟβῈ ΠδπλῈ ἰ5. ΠΟΥ͂ ἰοβῖ. 

-ὅ. Ηε ννὰβ δῦϊ]ε ἴο τιᾶκθ ουἱν ἴῃς ρίασθ ἤετε ὅδ] νγὰ5 ᾿γίηρ 
ψἢ (6 ῬΕΟρΙῈ οδπιρίηρ δρουὶ Ὠϊηη. ---Θ. αν 85 κΚ5 ἢϊ5. ἴνο 

σοτηρϑηίοηβ : ἤλο τοῇὴ ρο αρτυη τσὴ γνῖς το δαμέ, το 146 εανι 2] 
ΑΒ βῃδὶ δῖ5. περῆθν νο]υηΐθετβ. --- ὕ. Ώθη τΠθγ σάπια ἰηῖο 1Π6 

σΔΙΏΡ, «δα τας ἐνίμρ ἀφέδοῤ ἐπὶ ἄς... ἀπά Δϊρ τρεαν τὐας εἰγμεξ 
ἡπίο τὰς εαγίλ σέ λὶς ἀεαά. Ὅῆδ Ἰδῆςσα βἰδπαϊηρ ἀρτὶρῃϊ 15 51} {6 

βρη οὗ τπῈὸ 586  Κἢ᾽ 5 αυαγίατϑ ἀπηοηρ [ἢ 6 Αταρ8. ᾿ουρῆϊΥ, . Ρ. 221. 

ΜΆΘΩ, Αὐὐπισλίδ, Ρ. 271.--- 8. ΑὈἰβιαὶ τνῖβῆθβ ἴο ἀνδὶ] ᾿ἰπη56} 

οὗ τῃε6 ορρογίιη! : 242 γιό της ἀΐι τὐά Δὶς σρεαν ἱπίο ἐἀε 

ἐεαγίλ] τλεδηΐϊηρ ἴο βίτικε ἴῃ 5ρθᾶγ [ῃσουρῃ Ἀἰπὶ ἰηῖο [ἢ 6 δατίῃ. 
ὙΠΕΓΕῈ τᾶν Ὅς ἃ ἀεδϑιρηθα γαπηϊπίβοθησα οὐ 3411}᾽5 ρύγροβε ἴο ρίῃ 

Πανὶ το ἴμε νδ]}, 18} 19, Οπα Ὀἷονν ποιὰ θὲ 411] [παὶϊ νγᾶβ 
ποαάεά. ---9. αν (ογθ 5. ἢἰῃ: 2 9γ, τυῖσ ἐαπ αν ἀϊς λαπα οἡ 

τε Αποίμηα 97) γαλτυεὰ ἀπά ὅσ ἱπησεοη 7} ἴῃς τενεγεηος ἴοσ 1Π6 
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Κίηρ ἰβ [6 βᾶηθ ἂ5 ἴῃ 245; ἴῃδσα τῆοσα Ῥσοπουηῃςθᾶ 1 δηγιῃίηρ. 

-10. ᾿ανιά᾽ 5 ἱπιεητίοη ἰ5 ἴο ἰεαᾶνε 54] ἰῃ ἴπ6 μδηά οἵ 6οά --- 
εὐἠεγ γαλευεὴ «λαΐ σημς ἀΐρε] Ὁ ἃ ἀϊγεοῖ βίτοκε, ἃς. ἴῃ ἴῃ8 οᾶβα 

οὗ Ναῦαὶ, ογ ἀΐς (αν σὐαδ εογις απ ἀξ ταδὶ ἀϊ6] ἴῃ δοσοογάδησε 

ΜΙ ἢ ἃ ἄθοσγθα αἰγεδάγ χε, ογ ἄς σλαΐ ρο ἄρτυη ᾿πιὲ ὀαίς πα 

γιφεύ ἡΐξ ἐπα. ΤῈ ΔῊΥ οᾶ56, [αν] ἃ τϑίμβθβ ἴὸ ἰάκα ἴῃ6 πιδίζεσγ ἰηΐο 
ἰδ οὐνὴ Παηα. ---11. Βερεαίίηρ Πἷ5. τείιβαὶ, 6 αἰγεοῖβ Αἰ βαὶ ἴο 

ἴακε (ῃ6 σρξὰσγ δηά [ἢ ᾿ὰρ οἵ ναίετ. ---- 12. ὙΠ} τπόθε τόρ 65, 
Πανὶ διὰ ἢϊδ5 ᾿δυϊθηδηὶ νγθηῖ {ΠΕΣ αν, σημαἹ πο ὁη6 σατῦ, αρμα γ0 

οπθ ἄμεῖν, σπα πὸ ομό σευοῖε, 70» αὐ 97 Τάφρι τόγό αοίξεῤ, Ὁ» α 

ἄεεῤ «ἰοῤ ζονε γαλευεὴ ἀαά γαδεπ “ῥοη τάσνε] κα Αἀδηλ5 ἀποοη- 

βοίουϑηθ55, αδη. 253, 

1. Ου τενίενίηρ 2319 δηὰ [5 τεϊαϊΐοῃ ἴο ἴῃς ργεβεπῖ νεῖβε ἴξ 86 Ὲπὶβ ἴο τὴη6 
ποῖ ὑπ]||Κεὶγ [Βαϊ [με ἴνγο νγγεσα οτἱρίπα!υ Ἰἀεπιῖςαὶ. ὙΠαῖ ἰδ: [818 δοσουηΐ νγὰ5 

ΟΥ̓ ΑΙ ἴῃ ἀΐγεοῖ βεαθθπος ἴο 23,8, ἀηὰ Πᾶ5 πονν ὑεεὴ ἀἰβρίασε ὈΥ ἴῃς 

]]ες (ἀου 16) βἴουυ σοπιαίπεα ἴῃ 2319.- 2423, --- πἰλλ5Π] ἃ πυσῖρεῖ οἵ ΗεΡ. Μ55. 
μᾶνε πρ2π, ἃπὰ 45. βεδτιβ ἰο βανε τεδὰ ΡΠ. -- 4. 1.) 0Ν} της πᾶπιε οὗ ἃ 

Ρίδος ἰβ ἐχρεοῖεά, 48 νγὰβ δἰγεδάυ Ἂνίάεπὶ ἴο ϑοῆπι. ψγῆ0 ἰταηβίαϊεβ σα ἐεγέρηε 

(εμηι). ΦΑΒ [858 ἐκ Κεειλά, (ὃ εἰς Σεκελάγ, πεῖ Πεγ οἵ μοι Ψ}}} ἀο. Ῥοβ- 

ΒΥ νγὲ βῃου]ὰ τεαὰ 1Π9) ὃν --- τ ἐὰε ῥοΐηϑ μοί ἐρε γον οὐ ἀἶνι. --- δ. ΘΔΒ 
οπὶϊβ [ῃ6 οἴδυβε ὈἸΝΦ. .ςς. ΝΥ ὈΥ Βοπιεοίεϊευΐοῃ, --τ 1} }} οσσυτβ α]50 1729, 
Ῥυϊ ννῇδῖ 15 πησδπὲ 5 ἀπκπόνη, (δ ἢ88 ἢεῖε λαμπήνη, ὦ εουεγεα ἐδαγῖοί, 1 ἰ5 

ῬΟΓΠΔΡΒ πὸ οὐή]εοϊίου ἴο [8 ἐμαὶ 'ξ ψου]ὰ ποὶ αἰ 1732), Βαϊ τῃε ἔδοϊ {παῖ 
ΑΡΙβῃδὶ νγηΐβ ἴο ρίῃ ἴῃς Κὶπρ δο ἐάε ργοιμναῖ βϑῆονΒβ ἴῃαϊ ἢ6 νψγὰ8 ποῖ 5]δβθρὶπρ 

ἴπ ἃ σμασίοῖ οὐ οὴ ἃ σους. 1.350 ΑἿΌ. νΓ2 20 Ογὲ θοΐῃ ἤδτε ἂπὰ ἰπ ν.ἴ. 

--Θ. 1»»] ᾿ανίᾳ αρϑυεῦς 8 οὐγῃ που ρὮΙ. ---- Ἴ0πν} οὴς οὗ [πε πυϊηετουβ 

[ογεϊρηετβθ ννῃο ᾿οἰπεά Πανὶ ̓5 ἴοτοε --- σα Πές κα τίη. Οπ τῆς ἩπΕε8 

οἵ. Μοογε οἡ 74. 33. ---- "32 Ν} ἴσουῃ ἴῃ6 ἀπαίορυ οἵ οἵμεῦ ργορεῦ παᾶπηθβ, ἴῃς 

βεςοῃε τηετηθεῦ οἵ ἴπΠ6 ψογὰά 5ῆου!α νὲ {πε πβπης οὗ ἃ βοή, --- ΠΥ Σ} [δὲ 5ἰβίεσ 

οὗ Ῥανὶὰ, δοοογάϊηρ ἴο τ (ἢγ. 215, {τ θῈ οοτγαςῖ, γε οδὴ δεοσουηΐ ἕο ἴῃς 

ἀεδβίρπδίίοη οὗ ἢδσ 50ῃ5 ὈΥ̓ δεῖ πᾶπιο (ταῖμεγ ἴπδῃ τπδὶ οἵ {πεὶγ ἔδι μ6γ) ΟἿΪΥ ὉΥ 

βυρροπίηρ {παι {Πεῖτ [ΑΙ οσ νγαὰβ ἃ ἰογείσηετγ, δηὰ {ΠῸ τηδετίαρε γγχἃ5 οπ6 οὗ [ἢο568 
πη ν ῃοἢ τ[ῃ6 να τοτμαϊηδα ἴῃ μετ ον οἶδη ἀπά ἴῃς ἢ] ἄγε χεσε σουπίεα ἴο 

{παῖ οἰδῃ, οἵ, 2 5. 1γ35. ---8., Ἴ)ν Ογά ἰ5 ἴο θὲ ρῥτγείογγεά. --- "ἼΝ ὙἹ ΤΠ} 885 
Ῥοϊπιεά ουἱ Ὀν Κτεηκεὶ (ΖΑ 7 ΚΖ. 11. Ρ. 310) νψε βῃου]ά τεϑά γ"ν υτ0} 2 ἴοτ 

{8ε ἴδοι (Πδῖ 540}᾽}5 ον ἢ βρεᾶγ ψ)85 ἴο θὲ υϑεά ἰβ ἱπηροτῖδηῖ. Τῆς Τςοπ)υποίίοι 

ἰ8 ποῖ τεδά Ὀγ (δῆ, νι μ]]6 55 τε πάθβ γΝ5 Ἴῶν πτπ ΓΩπὶττ- θ, πὸ ΝΣ] μου] μὲ 
(Ὁ]ονγεὰ Υ πε τένεγβα ἴθπβο, ποῖ ὈΥ ΠΡ} 85 ἢεγε. Α " βθεπὶβ ἴο πᾶνε [(4]16π 

ουἱ αἴεν "2 (οἵ, Ὀτ,, ΛίΌΜ45) ---- [Π15 ἰ ἰἀνουγεὰ ὈΥ (δ. --- 10. ὃν 53] σδπποῖ ΡῈ 
186 δαάνεγϑαῖίνε ραγίϊοϊθ, ποὺ οδπ ἰξ ἱπίτοάιπςε ἴῃς ϑυρβίαποε οἵ ἴῃς οδἵἢι δῆτε 

τῦν Ω ἴογ ἰξ ννουἹά ρῖνε ἃ τηεδπίηρ {πε τανεῖβε οἵ ψνμαῖ Πᾶνα ἱπϊεηάβ, ΤΠῈ 

2 1Βεγείογε τπῃηυβῖ ἱπίγοάμος ἴπε βιιθβίδηςς οὗ [ἢ οδίῃ, νυνί ἢ 15 βιαϊεα ἴῃ ἴἤγες 



232 ι: ΒΑΜΌΕΙ, 

ΡΟβ5: Ὀ᾽Ππ|ε8, οὐ ὑυβῖο ἢ ὈΝ ἱπάϊοδῖεβ πε Βγβῖ, [πε οἴμοτβ [ΟΠ] ουσίηρ σα τὮ ΥΝ, --- 

12. ΘΝ] 88 βιρρεβίεά Ὀγ  ε., ἃ Ὁ Πᾶ5 ργοῦδθ]ν [4]16π ουϊ Ῥείογα {ῃῖ5 

νοτὰ, [πε ργεοεάίπρ ψογά ἐπαϊηρ ἢ [Π6 βάπια Ἰεῖῖοσ Ὅὕμα ὑπυβυδὶ τεγαιὶ- 

παῖϊοῃ 8 ργουδοὶν ἃ σοτγαρίίοη οἵ {με 5αθῆχ --- τε ὙγΦΝ Ὁ 5ιὉκῖηρ οὐἱ δι, 

ΤῊ τεοεῖνεα ταχὶ βεεπὶβ ἴο Ὀς ἀείεπαεὰ ἴῃ (ε5.35 87 ς. 

18. ᾿Ὀανίὰ τὐεηί σεγοος ἀπά οἰροα μῤοη τὰς 1οΡ οὗ α νιοιηήαίμ 
,)αν σιυα»} ἴλ6 ρονγθσ οὗ ἴῃ οτἱβηΐδ]5 ἴο τῆδκα {πεῖγ νοΐςθβ ῃθασγά 
ἂὶ ἃ ἰοὴξς ἀἰϊθίαποα [85 οἴδβη Ὀθθη τοιμαγκοά ὉΥ ἴγανθ!]θῖ5. --- 

14, Ῥανὶὰ ο4}}5 ΑΌΠοῚ, τηακίηρ [86 ργδαίοσ ἱπιργεββίοη ἅροη 880] 

ὉΥ ποί ἀΐγθοιῦγν δἀαἀγεββίηρ μΐμ. Τῆς τεδάϊηρ οἵ (8 ἔογ ΑὈπετ᾿5 
ΘΔΏΒΨΕΓ 5, (Πεγείοτε, ἰο ὈῈ ρῥτείεσγεα : ἤζλο ανῇ ἕλοις “αἱ εαὐες ἢ 

Πανὶ Πδά ποῖ ςα]]εἀ [ἢ Κίηρ αἱ 8]. ----1δὅ, Ἡδνίηρ ροῖ Αηδτ᾿ 5 
αἰϊοητίοη, Πᾶν! γοαάβ ἢἰπὶ ἃ ἰθϑθο : “4172 πού άοιε α μιαθ 7» Απά 

τὐἦο ἴς ἤξε άεε ἰη Ἴογασ) λιν ἡάεμ ἀαφέ λοις πο ξεβέ σμαγά 

οὐεν 1Ὃγ Ζογα {ἦς ἀίηρ 2:0») τάεγε εανιξ ρὲ ο7Γ 16 ῥεοῤίξ ἴο 

ἐἔδενον τὰς κίηρ, τὰν Ζογάα" ΤὨΘ βδτγοδϑίς αι θϑιοη5 ραϊ ἴῃ 6 βίαια 

οὗ 1ῃ6 ςα86 νυ ἢ διδγ!ηρ νἱν! ἄπ ε885. -- 16, Ῥτοπουποίηρ ἴῃ θπὶ 

ἀεβεγνίηρ οἵ ἀδαίῃ ἴον {μεῖς περίεςϊ, ἢ6 ο4}15 δἰϊεητίοη το τπς ἰδεῖ 
τῃαῖ (ῃ6 Κιηρ᾽5 5Βρθᾶγ δηᾷά νγαῖει ν6556] δα πηϊϑϑίηρ. ΤῊ]5 5. δνὶ- 

ἄεποα ἐπουρῇ οὗ [6 γαῖ οὗὁὨ ψῃδὶ Πα ἰ5 βαγίηρ. --- 17. 5.8] τεοορ- 

ῃἶΖζα5 Πανὶ ἀ᾽5 νοΐςβ, δηᾶ ἴῃς σεςοϊ]εοιίοηβ σα] δα ἃρ Ὁγ ἴῃ6 βουπὰ 

816 ΘΧργεβθθα ἴῃ ᾽ϊβ8 νογήβ: 795 δέζς δὲν υσίεσ, ρῖν σοῦ δαυϊα 

Ἐν! ἀΘηεν τῃε οἱ αῇεοιίοη ἢὰ5 Ὀεεη τουςῃαα. --- 18, Ἡδνίηρ ροὶ 

ἃ ᾿ιοαγίηρ, Πανὶ ἃ δχροβίμ]αίθβ ἔγεεὶγ : ἢν ἴς ἐΐ ἐλαΐ γην Ζογα ἃς 

2μγεμίηρ ἀἰΐς σορυαη 7) Τῆς ἔτ Γ αι θβίοηβ ἀγα ἰῇ γα] ΠΥ ἅ5561- 

ἀϊοῃβ οὗ ἢΪδ ἱπηόοσεποα. --- 19. Ὀ᾿βοιββοίοη οὗ ἴῃ δια οὔ [μ6 Κίηρ᾽ 5 

ΘΩΠΉ Υ (ΟἸ]οννβ. αν οδη δοσοιηῖὶ (οΓ ἰξ ΟὨΪΚ οἡ [ἢς [ΠΘΟΥΥ {Παὶ 
δχίθγηδὶ ἱηἤμσθησθ ἤᾶνα ψτουρῃϊ ἀροὴ ἴῆ6 τηϊηά οὗ [ῃς Κίηρ. 

ΤΉεβῈ τὴὰΥ Ὀ6 ΠυπΊαη ΟΥ̓ 5ΒΡογμυπαη. Οη ἴἢ6 οἠβ παηά: Ζ270 

γαλιυελ λας ἱπεδραϊε δἔιεε ἀραί»δέ μι9] ἃ5 ἮὯδ δἰζεγιναγάβ ᾿πϑιραιϊθα 
Πανὶ δραϊηβὶ βγεῖ, 2 58. 24. Τῆς νγαῖῃ οὗ ΥὙδῆνεῃ δραϊηβὶ 

Πν!ά 15 οοποεϊναά οἵ 85 ἴῃ 6 σαυ5ε οἵ 5410}᾽5 δοϊίῖοθῃη. Τῆς τΠ6ο]ο- 
δἰΔῃ.5 τὸ σοῃπῃρε!]δά ἴο ἐχρίδίη Ὑ δῆ ̓Β σαυιβαιίο ἃ5 ρογπἰβϑῖνο, 
ϑαΐδῃ Ὀεΐηρ [Π6 ΓΟᾺ] ἱπϑιραίου, ἃ5 ἰῃ τ Οἢγ. 21. Ζε: ἀΐνε ἱπλαΐς 
ὅπ οὔενγτησ] ἰῃε 5δογιῆσε αβοεηάϊηρ ἴῃ ϑιηοῖκα ννᾶβ ἀρρτορτίαϊδα ὉγῪ 

τῆς ἀεῖτγ τῇτουρῃ [6 5εηβε οἵ 53126}}. Τῇιβ ΠΕΏ ΔΉΡΤΥ ἢῈ νγᾶβ 

Ρἰαςαίεά, 85 ἰῃ ἴῃς [πα οἵ Νοδῖ, ἄξηῃ. 85 (].). 2,ὲ {7 τὴεν δε 

πέρι, ε475 64] δέ 16» ὀφύογε γαλευελ] ἴα ἱπιργεοδίίοη νν}}} [411 ἄροὴ 
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τε πὶ δηά ρυηϊϑῃ ἴεα, 259» ἐλέν ἄσυέ ποῖυ ἀγίψεμ μις γονὴ τέτιΐοτι 

το ἡ διε ἱπλογίίαηες 97 γαλευεὴ, φαγίηρ: Οὐ τεγῦς οἱδεν ροαΐς 

ΤῊΘ ἱπῃεπίδησε οὗ Ὑδῃννεἶ 15 [λ6 τοττί τοῦ οὗ [5γα6]. Ὑδῆνεῆ δῇ 

θὲ β8ετνεά οηἱἹγ ἰῃ ἢἰ5 οννὴ ἰδηά. ὙΠῈ δχϊα 15. σοιηρο] δα ἴο βεῖνθ 
τῆς ροάβ οὗ ἴπε Ιαπά ἴῃ Μῃϊοἢ ἢς βο]ουγηϑ, [6Γ. ς "ἢ. --- 920. Πανίά 
Ῥγᾶγϑβ ἰῃαι 5 Ὀ]οοά πηὰὺ ποῖ ὃς 5ῃε4 σώων ,Ζόονι 26 δγέξεμεξς οζ 

γαλτυελὴ πῆθσα ἴξ ψουἹὰ ποῖ Ὅ6 ἀνθηρθα, ἴογ Ὑδῆννεῃ ἰ5 186 
ΔνΘΏΡΕΥΙ οὗ ψΙοηρ ἀοηθ ἴο ἢΪ5 βϑενδηίΐβυ. Τῆς σϑάϑοη [οσ ἴῃ6 

ῬΓΙΆΥΕΙ 15 [αὶ ΠΕ 15 ΠεΙρ] 655 ἀραϊηβῖ [ῃ6 8: ΡῈ ΠΣ πιϊρμϊ οὗἩ ϑαὰ] : 

ον τε ἀίπιρ οὗ 7εγαεί ἐς ἐογῖς οἱ 10 σεοῖξ νιν ἐζε, ας “πὲ ἐαρίξ ἀμεηές 

“.ε ῥαγισιαρε ο71 “ἦε νιομρίαϊη51. ΤῊΪ5. διηθηάεὰ τεδάϊηρ ρίνεβ ἃ 
56η56 ΠΊΟΓΘ ἰη δοσοῖά ψίἢ τς σοηίεχιὶ τΠΔη (ἢ6 τγααϊτοηαὶ 3Η. --- 
21. 840] σοῃίεδββοϑ ῃἷβ ντοηρ δηὰ ἰηνῖῖες Πανὶ ἴο τοίαγη. 7), λαῦέ 
ἄοηος ,οοελέν «πα λαῦὺε ἐγγεα ἐχεσεάϊησέν. ---- 22. Τ)ανϊἃ ἄοες ποῖ 
ποῖος ἴῃ6 ἰηνίταϊτίοη, Ῥὰϊ ΟἾ]Ὺ βαγβ5: “δελο α Τἠὲ6 φῥεαγν, Ο ἀίρηρ " 

7: ομϑ 97) “δε γομηρ μιέλ ἐοης οὐογ ἀπο ἰαξε ἐπ. ---- 28, 34, Εἰμὶ 

τερει το οὗ ἴῃ6 ῥγαγοσῦ: 272αν γαλτοολι γεισαγα ἐαελ σπϑὶς γίρλ- 

ἐομσησος ἀπά βάν} ἴῃ δα ἃ νγγὰγ ἴῃαῖ Πανὶ ᾽5 1 πᾶν Ὁ 

ἰτθαῖθ 85 βθποσουθνῪ 85 ἢ δαά ττεαῖθα ὅδι}")5 {{{π. --- 95, Θὰ] 

Ῥτορ θβίεβ Πᾶν ἀ᾽ 5 βσσα55 ἰῇ βΘη6 ΓΑ] ἰθτιη8. ΒΕΓ ἰ5 0 ἀϊδιϊηοι 
δἰ! ϑίομ ἴο [με Κίηράοπι {6 ἴῃ 6 οἠς ἴῃ ) εἶ. 

13. ὙΠ5] ἴμε ραγτίουϊας τηουπίαίῃ τ ΠΙΟἢ ννὰ5 δἀαρίοα ἔοσ ἢΐ8. ρυζροβα. --- 

14. ἡποπτῦν ΓΝῚΡ] ὁ καλῶν 58; ὁ καλῶν με; τίς εἶ, σύ; ὥν, Τῆς 5μοιίεσ 

ἔογπι 8 ἴο θῈ ρῥγείεσγεά, 11 νγᾶβ βυρρίετηεηῖθα Ὦγ ἃ βοτγίῦε ψῆο τεϑ]ϊζεά τμαὶ 

τῆς οδἰπρ ἴο Αὐπεῦ σου αῇεοῖ ὅ5δὰ]: φιὲ οἰανιας οἰ ἐπιφιίοίας γώρονε Ἶ,. --- 

16. ὕκ γἼῸΦ] ψ δῃου]ὰ τεδὰ “» 85 ἴῃ πε ποχί νεῦβα. ---- 186, Γγ21}2} οἴ, 2οϑΨὲ 
2 5. 128. --- ΓΘ. ΝῊ] 8. σογγεοῖεα ΒΥ Βα. ἴο γπον "κι, Βαυΐ ἰΐ βθθπὶβ ποῖ ὑπ- 

ἸΚεῖγ τῃαὶ ἴῃ ρονεγηΐπρ ἴοτος οὗ ἴῃς ἢγβε ᾽Ν γαβ ἴῃ ἴῃς νντίτεγ᾽5 τηϊπα 80 ἴπαϊ 

δε σουἹὰ υ86 ἴμς δοσυδβαίϊνα ρατγίϊοἶθ, αν άβοη, ϑγηίαχ, 72, ἔσπι, 4. --ς 

11. Ὁ).0] δοῦλός σον ΦΛΒ, “ΤῊΣ πιοτὸ σου ἰ5 1658. οὐἱρῖπαὶ" (Ὑγε.). 

-- 19. ποτοῦ} τῆς νετὺ 8 γτάγθ, θυ ἴῃθγα 866 π|8 ἴο Ὀ6 πὸ ἄουρὶ ἃ5 ἴο ἴῃς 
πιεδηΐηρ, οἵ, ἴῃς ΝΊΡΒΑΙ ἴῃ 15. 1.4}. --- 320. τπν ΦΣ5] 8 (ῃ6 βᾶπιε ρῆγαβε υβϑὰ 

ἴῃ 2416, ΤΏετε ἴξ ἰ5 ἰπ ρίαςα αἴτεγ ἴῃς ᾳφαφβιίοη αγίεγ τοάονι, εἴς. Βαϊ Πετὰ μὲ 
1πουρῆϊ ἰ5 ποῖ [ῃε ἱπβίρηϊβοαπος οἵ ᾿ανὶά, ὰϊ Πἷβ ΠΟΙ] εβθπεβθ. 658 τεδεβ 

525), ῬΊΟΝ 5 4150 ἰἀνουγεὰ ΟΥ̓ ΓΝ, ν ἈΙΟΒ 18 ἈΠρτδτηπηδίίοδὶ ἴῃ τῆς ρτγαβοηΐ ἴοχί. 

--ϑν9] ἴδε σοπ)εοΐατε οἵ ΚΙ]. 0 τεϑ 5 "322}2 88 Ὄνεγυππρ ἴῃ ἰϊ5 ἔανουτγ. 
ΟἾὨΪΥ τὰυ5 ἰ5 ἴε οσοπιρατγίβοη ἔμ} γῪ ἐχργεββεα. --- ΝῸ 5] τς ρατίτί σε 8 παπηεὰ 

ἔτοπι 118 Ἰουὰ οἰεᾶαγ ποῖε." --93, πὴ ππ ΑἼ1] ἴῃς Ογὲ ἀεπιαμ 8. γὼ, τπακὶπρ 

5 Ἀδαάεῖβ οἵ Οἰπβθυγρ' 5 ἰαχὶ νν}}} ὈῈ ρυζείεὰ Ὁγ 186 νγογὰ Ἵν Ὁ ποᾶτ ἴῃς ορεπίπρ' 

οἵν,30, 10 ἰ5. ἃ Ρυτγεῖν οἱετίοδὶ στοῦ, [6 σοργίδὲ πανί ἀυρ!ἰοαϊεὰ ἴῃς νγογὰ ὑαπὶ 



234 1 ΒΑΜΌΕΙ, 

Ἴθοσ τὰς ρεηϊεῖνε. Βαϊ {86 Α,Πδ τοᾶν Ὀε τεϊαἰπαὰ, τι κίηρ Ἴ"ο τ8ε νοσαῖίνε 

-- 38. 3] 15 ἀουθι1ε85 ἴο θεὲ σοττεοίϊεὰ ἴο "Ὁ ΜΠ ἴῃς νεγβίοῃβ, 

1 βαιῦιοῖ ΧΧΥ͂ΙΙ.-2 βάπιι61 1. Ὡαν ἃ 88 788881 οὗ ἴπ6 ῬᾺ]1]- 
βιϊ 68. 

ΧΧΥ͂ΙΙ. 1-. ΧΧΥΤΠ. 2. αν δηΐου [16 βουύυΐοθ οὗ Ἀολΐβι, 
Κίηρ οὗ ΘΔ ἴῃ. --- Ὠεβραίτίηρ οἵ βαΐειϊγ ἴῃ τῃ6 ννὰν ἴῃ ἢ] οἢ ἢ6 Πᾶ5 
Ῥεθὴ Ἰἰνίηρ, Πανὶὰ τεβογίβ ἴο Ασῃϊβδῃ δηάᾶ 15 τεοεϊνεὰ ὈΥ ἢίπι. 
ΕἸμαϊπρ ᾿ϊἴ86 ἴῃ ἰῃ6 σδρίϊα] ποῖ ἴο [5 ἰαϑδῖθβ, ἢ Ῥερβ ἃ ἰοΜὮ [ὺσ 

ΒἰπΊ56 10, ψνῃϊοἢ ἢ6 τηδΥ Ὠο]α 845 δὴ ουϊροβί οὗ ἰπ6 Κἰπράοια. Ηδ 

τεοεῖνεβ ΖΙΚΙαρ, ἀηα ἤξη δεῖ ι16α [Π6͵Ὲ σαγτε5. οἡ σοηβίδηϊ νναγίαγα 

νι τὰ6 Βεάανίη. ΒΥ τεργαβθηῖϊίηρ ὑπαὶ ᾿γ15 ταὶ ἀβ. ἄσγὲ σιγὰ οἢ 

δραϊηβί [η6 Τυ Δ ῃϊ6 οἰαη5, 6 ρίνεβ. ἢ οῃϊε 1Π6 ᾿τηρτγθϑϑίοῃ (ῃδῖὶ 
ἢς Βᾶβ δῃΓΓΟΙΥ δϑίτδηρεα Ὠϊπη56] ἔγούὴ ἢϊ5 ρεορίθβ. Τῆὴβ οοηπῇῆ- 

ἄεηοε οἵ ἴΠ6 Κίηρ᾽ 5 ΠΕ ΘΌΥ 50 5: γεηρίῃεηεα τῃα νἤθὴ ἴῃ ΡὨ1]15- 

[1ὴ65 τηυδίοσ {ΠΕΣ ἔογοεϑ ἰοσ δὴ ἰηναβίοη οὗ 5γδ6ὶ, Αοἢϑἢ ϑΌ στ ΠΠΟἢ 5 

αν! ὰ ἴο ἔο]ϊονν ἀπὰ τηακαβ πὶπι {π6 συδγαΐδη οἵ Πἰβ ρεύβοῃ. 

Τὴ ραγαρταρῇ δνίἀθητγ Κηονν5 ποίῃϊηρ οὗ Πᾶν ἀ᾽5 Πανίηρ οῃσ 6 

αἰϊειηρίεα ἴο Ἰοΐη ἴῃς οουγὶ οὗἩ δίῃ, 21} 15, ΤῸ ἰ5 τα πλαυκαῦ]ε [ὺῦ 
115 5]δῆος σοηῃοδγηϊηρ ἴῃ 6 οτδοὶα ἀπά {π6 ψγηϊηρ ρίνεη ἴο Ὀανιά 

ἴο τεπιδίη ἰπ τἢ6 ἰαηά οὗἉ Τιιάκῃ, 2256. Ιζ ρτεβαρροβαβ ἴπε τηδιτίαρα 

ἢ ΑὈ᾿ρα1], αη]655 [6 ππεπίίοη οὗ ΠῈῚ ἴῃ νι Ὀ6 δῇ :ῃτεγροϊδίίοη. 

11 ἀοεδ5 ποῖ β866πὶ αἰ γε Υ ἴο σοητίηυδ 26, ίογ Πανὶ 5 Ἔβχρεγίθηοθ 

ἴῃ6τα σγο]αῖθα νγὰβ σα]συ]αϊεα το εποοῦγαρα γαῖμογ ἴἤδη ἴο ἀϊβοουταρα 

δῖτη. Τῇ ΟὨΪΥ ρατί οἵ {πε ρτγεσεαϊηρ παγταῖῖνα σῇ που παία- 

ΤΆΪγ Ιεδ ἊΡ ἴο [ῃ]8 ἰ5 225 5, γετα Πανὶ ἰβ ΠθαΙν οαρίυτεα ὮΥῪ 

54] δηα δβοᾶρεβ ΟἿΪγ Ὀεοαυβα 540] 15 οδ]16 ἃ ἀνγᾶὺ ΟΥ̓ Δ ἱηναβί ἢ 

οὗ [1ῃ68 ΡΠ βΕ 65. 

1. “αυια ταϊα το ἀζηείξζ: Λοτυ 7 «λαΐ δὲ ἐξείγογεα σον (αν 

ὅν τ1ἠε λαπά οὐ ϑαμῖ, {6 οκέν ροοαὶ ψλιἴπρ ἐς λαν 7 «ὐοιμία ὁδεαβὲ Ὁ 

ἠ᾽ε απ οΥ 7.6 δέ εδηες. ΤΏΘτε, οὗ οουτβα, μα ψουὰ Ὀὲ ουΐ οὗ 

ἢΐδ Θμεπλγ᾽5 γεδοῇ ; 84] ψου]ά (εγείοτε ἀθβραὶγ οἵ ᾿ΐτα δηά ποῖ 
566 Κ Βίπη διτίῃετ. ϑοῆπ). Πη45. {Π|8 τηονε οὗ Πανὶ ἀ᾽5 ἃ σεϑυ] οὗ 
οδγηΔ] ἰδοῖκ οὗἩ (ΔἸ. ---ὦ. Ηδ τπογείοσε ψεηΐῖ ψ ἢ ἢἷ8 Ὀαηα ἴο 

δῦονε ἰῃ ἴῃς πεχί 1ἴπῸ, ἱπϑίεδα οἵ ρίνίηρ παν ψνϊσἢ ὈεϊοΩρβ ἢετα. ὙὍΈΘ πον πὰ 
Οβίθηϑ!ὈΪ᾽ πιοϑβὶ σογτγεοὶ οδαἀϊΐοη οὗ ἴῃ ἰεχὶ ἢδ5 ἴἢυ5 δἀἀεα ἃ Ξετίουβ ὈΪυπάετ ἴο {πε 

Ἰ15ὲ αἰγεαὰγ Κκβονγῃ ἴο 5 --- ηὰ τῃ]5 ἰῃ 5ρίϊε οὐ ἴῃς τπιοάεγῃ δἀναπίαρεϑβ οἵ ρτοοί- 

τοαάϊΐῃς. 



ΧΧΥΊΤΙ. 1- 235 

“Αελίὰ δέῃ Ἡσοελ, ξίπρ οΥΓ σα] ἴῃς δοςεββίοη οὗ βϑιο ἢ ἃ Ῥαπά 

Μοῦ] ὈῈ ννεϊσομηα ἴο ἃ ΤᾺΪΘΓ γΠΟ56 ΤΘΙΓΙΟΙΥ ἵγὰ5 Ορβῇ ἴο ἰητοδαβ 

ποῖ ἴῃ6 Βεάανίη. Υα τηδ ταν βυρροβα ἴμαῖ Πανὶ ὰ ἀϊά ποὶ 

τακα τῃ]5 δῖερ νίϊμους ρῥγενίουβ περοιδιίοηβ. --- 3. Αἱ ἤγϑι {86 Ὺ 

τεβι δά ἴῃ διῇ ἰἴβε]!, ἐσοΐ τοϊτά ἀϊΐξ ἄομ5 6] ἴῇ6 Ὀαπα ννὰβ. δἰγεδαν 
Ῥεοσοιηίης ἃ οἶδη. ΠΕ ὨυμΌΕΣ οὗ ρεορῖὶα ἴπὰ5 Ὀτουρῆς ἴο διῇ 
τηῖρῃς θῈ ἱποοηνεηίεηὶ ἴοὸ ἴῃς Κίηρ. --- ὅ. Πλαν] ἃ τεργεβϑεηῖθ ἴὸ 
ΑΘ ϑἢ ἴῃς ἀεϑισα  ]}ν οἵἁἨ ὨΪ5 Πανίηρ ῃοΙΠ ΕΓ τοϑίάθηςε 2») ολς οὐ {δὲ 

Τοῖυπς Οὗ Τῃὴ6 οῤόηι εοι)»}}] ἢ8. ταῖς τθϑα !]γ ρ]εαά τ[Π6 δἀνδηΐϊαρε 
οἵ 50 ςἢ ἃ 5ἰζυδιίοη ἰῃ ρυαγαϊηρ ἴΠῈ ἐγοηῖίεσ. Ηἰ5 οὐῃ ἰηϊθσαϑὶ 85, 

Ὧο ἀουνὶ, ἴο ρῥτενεηΐ δπιαϊραγηδιίοη οἵ ἢὶ5 τηεη ἢ τῃ6 ΡὨ]]15- 

ἴπε5. Ηἰβ ἰαησυαρεα σοηνουϑ ἴῃ 6 ἱπηργεβϑίοη ἰῃδΐ ἴἴ νγᾶβ ἴοο Ὠϊρῇ 

ΔΏ Βοποὺγ ἴο ἀν6}} ἴῃ [ἢς ᾿πητηδάϊαῖα νἱ] οἴη ν οὗ [ῃ6 Κίηρ.---Θ. Ζιξ- 
ἔαρ ἰ5 τηθηϊοηθα διλοὴρ ἴῃ ἴονηβ οὗ Τυάδῃ, [05. 1.5}, ἀηα ἀραΐῃ 

ἴῃ τῆς ᾿ἰδῖ οὗ ϑδπηθοῃ, 05. τοῦ. Τῇα ἱπαϊοαιοηβ ἄγε ποῖ 50 Π οἰ ΘΠ 

ἀεοβηϊία ἴο ἐπα ]α 5 ἴο ἰάθη  τῃς οἰῖϊε. ΤὨε βεςοηά ἢ] οὗ ἴδε 

νοΙβα [6115 ὺ5. 1ῃαι Ζίξίαιρ λας ὀείρηρεα 1ο τἠς ἀίηρε οὗ 7μάσλ μπὴΐ 

Ζ“Ζιἔρ αγ. Α5 γε ἤᾶνε 0 οἴπεὺ ἰμϑίαποθ οἵ ἴπ6 ρῆγαθε ζέηρε οὗ 

“7μώσλ ἴὰ τἴῃ6 ΒοΟΚ5 οὗ βαπλμεὶ, νγγα τὰν τερατὰ [15 βδεηΐθηςσθ ἃ5 8Δἢ 

ἰητεγροϊδίίοη. [{ ᾿πηρ|165 ἴῃαὶ ΖΙΚΙαρ νου παίαγα!ν Ὀεϊοηρ ἴο 
τῆ6 ποηβογῃ Κίηράοπι (45 ΒεΕεσβῆθῦα ἀ14), θὰϊ νας Καρίὶ Ὀγ [ἴῃ 6 

ΤΆΤΑΙΪΥ οὗ Πανὶ, ψἤοβα {π|6 ἀαιοα ἔτοτῃ ἴῃς ἀοηδίίοη οὗ Αςἢ 5}. 

- 7. Τῆε τἰης οὗ Πανι᾽ 5. βοὐοιιση ἰ5 ,ημν γιοπὴς δοσοοτάϊηρ ἴο 

ᾧ, α γεαγ ἀπά 7)ρμ7 πιομτς δοσοτάϊηρ ἰο 3Η. Βοίῃ 5βεπὶ ἴοο 
ββοτί δοοοτζάϊηρ ἴο Ας 55 οὐγῃ βιδίθπηεηῖ, 295. 

ΤῊΣ βεοιίοη 52 (ἀσοοτγάϊηρ ἴο 6. 7.153) 15 ἰὴ σοηιτααϊοιίοη ἢ 
186 ρτγεσεάϊηρ, ἰη ταὶ (σα 15 115 βδοθῆβ. [{ 15 ἰῃδγϑείογα (ῃουρὰϊ 

ῬΥ βοπῖε ἴο Ὀε δη ἱπιεγροϊδιίοη. Οἡ ἴῃε οἵἴπεσ μδηά, ἴῃ νευῦβεβ ὅ7 
ΤῊΔΥ Ὅς τῇ ἱπιδετροϊδτίοη. Τῆεὶγ ἐχοϊδίοη ἰθᾶνοθ ἴῃ6 παγγαῖϊνα 
ἔστεες ἴτοτὰ αἰ ῆοι!γ. Βυΐ ΠΥ ἀγα ἴΠ8 ΠΕΟΘΒΘΑΓΥ Ργθραγδίίοῃ [ῸΓ 

30, 50 ἴμαϊ Μὲ πγυϑῖ ΒΌΡΡΟΒε ἴδῃ ἃ ρατὶ οὗ ἴῃ6 ἀοοσυπηδηΐ ἔτοπὶ 

ΜΠΙΟἢ ἰῃδΐ σΠδρίου 15 ἰάθη. 

1. ὩρΌΝ] οἴ, 2610, ---- ππν τ }}} β8εετη8 ποῖ ἴο ὈῈ υϑεὰ ἴῃ [18 56η8ε εἴβεννῆετε, 
Βαϊ 15 σοηβτπηεά ὈΥ 6. ---- 27 ννὲ ἐχρεςῖ 9Ν 35, ἀῃὰ οὐ ἴδε ρτουηά οἵ (5 ννὲ πιᾶῦ 

δββϑυσης [Παὶ (ἢς οτἱρίηδὶ νγᾶβ Ὁ ῸΝ ὉΝ 2 ἴῃ νος ἢ [ἢ6 1058 οὗ ὉΝ 5. δαϑι]γ δο- 

οουπίεά ἔοτ. --- )0] 8 ποῖ τεργεβεηϊεά ἴῃ (5Ὰ4Β δῃᾷ Ἵσδὴ νγ6}} Ὀε βρᾶδγεή. --- 
3. ΓΙΝΌ  ΦΦΥ] τετρακόσιοι (58. --- 8. ΓΛ 550] Ὀεῖζεγ τεδα ἴῃ τηαβου πε ἔοτπι 
ἴο ἄστεα ψ 02) (6). ---4. η00} τεδὰ ον ἢ τὰς Ογέ. --- 6. 20:1 τὰς 
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ἰάοπεϊβοαίίοη ργοροβεά ὈΥ Οοπάεγ (οἰϊεά Ὀγ Β0Δ], Οορ. Ρ. 185) 5Β6επὶβ ἴο ἢανε 
Ὧ0 β8υ!ηοϊεπι στγουπί.. --- ἢ, ὙΠῈ νεῦβα ἰ8 βδὶὶ Ὀγ Βυ. (Ἀ.5. Ρ.. 231) ἴο θὲ τιΐβ- 

Ρίασοα, [Ιἱ 5 Ροββι θυ δῃ ἱπιογροϊδίίοπ Κα [με τηοβὲ οὗ βυοι ἀαῖα. (δ, τοδὰ 

ρων νιομίδσ, ἀπ ἴῃ 6 52) τηδῦ μᾶνο δγίβοπ ΒΥ ἀυρ᾽]οαϊίοπ οὗ [Π6 ἴννο ἰείζετβ 
ΡΓεοεάϊηρ. (54 τεπίογβ “ἢ ΠΣ ἫΝ ὑδνν ΨΠΙΟΝ 5μονβ μον ἴπ6 τοδαηρ ταὶρϊ γίβο. 

παῖ οαγ τποπίἢ8 18 ἴοο 8ποτί ἃ {πῆς ἰοῦ {πε δοίυα] ἀατγαίίοι οἵ ᾿αν 45 βοὐουγη 
5 ἐνϊοπῖ, αἱ 80 5 ἃ γεᾶγ δπὰ ουγ πιο πί8. ---- 5.2] ἴογ ἃ γεαγ, [ἡ.. 1.10.2 5, 1458. 

ΟἸἠεςοτίοι ἴο ἔμ οοπογοπος οὗ 5.12 ψ ἢ της ταδὶ οἵ [86 σμαρίευ 18 γαϊβο ὈΥ 

διαάς, ΟΠ ῚῚ. ν. 252 απὰ ᾿γ ΝΥς., 7.8.5. Ρ. 140 (νῆο ἱποϊαὰεβ ν.ἴ), οἵ. ὥπι. 

Ρ. 253. Τῆς ἀείεπος οἵ {Πε νεῦβεβ 15. Ἀπ ογίακεη ὈΥ Καπιρῃαυβεη, ΖΙ͂ 7 "Ψ,. 

ΥΙ. Ρ. 85 ἢ, ἀπά ἢς 5 βυρροτίο ΒΥ Κιῖο]. ΤῈΘ ἴννο ρατίβ οἵ τῇς σῃαρῖεγ ςετ- 

ἰαἰηνγ ἀο ποῖ ἤί ννε}} τοροῖμογ, [ποῦ ρἢ ΟῚ βθοπὶ δι ογίσα!γ ργοραῦϊε. Τα 

παΐυγα] βαρροδίξίοι 18 [μαι γε πᾶνε ἴνγο δουγοθβ σοπι η 64. 

8. Ώεη 5ει 6 ἴπ ἢΐβ πεῖν φυδγίετβ, Πανὶ γισας γαϊαῖς πον 

46 Οἰσγίες πα τε Α»ιαίκά 51 ἴῃς Οεελμγίίος βθετὰ ἴο ἤᾶνε σοπΊα 
ἱηῖο ἴα τεσεϊνεὰ ἴοχὶ Ὁγ τηϊδίακθε. Τῆς Οἰζτγῖεβ, θείηρ (δηδδη- 

ἰῖ65, δηὰ ἴδ Ατηα]εκίεβ, Ὀεηρ Βεάανίη, μέσα Ἰερι ἰπηᾶῖα ῬΓΕΥ ἔοσ 
Ῥοιῃ ῬμΙ]Πβιϊη8 δηὰ 15ταε]ϊ. Βαϊ, οὐγίηρ ἴο ἴῃ6 Ἰοοαίίοη οὗ (εζοσ, 

ἰς 566 πὶ Ὀεῖῖεσ ἴο ϑδυυϑιίταϊα (ἢ6 ῬαγΖΖί(65. ἴογ 1ῃ6 ΟἸζγίοϑ. ἴῃ 
τῃ6 ἰεχί, ---- δῦ» δάεσε τόσες ἀπυεῖ ἐπ τὰ ἐαπαῖ τὐλίελ εἰγοίολσς 7 ορὶ 

Ζείανι ἵπ τὼὰ6 αϊγέεεδοπ 97. δλ::7 το δὲς απα οὐ Ἐρνῥῶ ἴον 7υϑῆςα- 

ἄοη οὗ {πΠ6 τϑαάϊηρ, 566 ἴπε οὐ σα] ποία. --- θ. 42:4 Φαυϊα τσ ΐ 
φημ ἐλς ἑα πα  λαῤίμεαίν ἰ8 ἱτηρ] δα ἴῃ (Π6 ἔογπὶ οἵ τμ6 νετῦ; 

απαά πο ζαῦέ αὐΐζνε »μαϑι Ο7 τυοναρ) ἴῃ τηείῃοά ἰ5 ἴοο ψῈ]] 

Κηονῃ ἴο δχοϊῖθ βυγρῦβθθ. ὙΠαὶ ἢ6 γεζμγησα (σ Αελίφα 56 επὶ5 

ἴο τῆδκε δι (ἢ 5ἰατγιίηρ ροίηϊ οἵ ἴπε ταὶ. --- 10, Τὸ τε 4ι65- 
το οὗ Αςδίβῃ: ἤλεγε λας γο γαϊφα 20-(αν 7 αν νου]ὰ 

Ταίυτη ἃ τη ἰβ θα ϊηρ ἀῆϑνεγ: ἡφαίμο 17. Διερεὸ οΓ ͵ μάσλ, ον 

αἀραϊποί ἐς ΜΛιερεό οὗ 16 χεγαεσλνιεεξίς, ον ἀραΐηε 116 Λιερεό οΥ 16 

Αἐμε] ἴῃς ΝΕερεῦ ἰ5 ἴῃ6 βοιμογη ἀϊδίτιοι οἵ Ῥα]εβίηςθ, θογάθσὶπρ 

ου ἴῃε ἀδβοσί. αν ἃ πδηλε5 Γι 4αἢ ἀπά ἴνο τεϊαϊθα οἸδη8 ---- 5 

{ἘΠ Ϊγ τεϊδιίοπβ ἢ ἴπϑ ἀγα ἱπαάϊσαῖϊεά Ὀγν ἢἷβ ρ᾽ῆβ, 2053, 

7ετασῆτμδεὶ 15, ἰῃ ἰδεῖ, τεοκοηθά ἃ5 οπβ οὗ ἴμ6 οΪαῃβ οἵ Τυάδῃ ἴῃ 

ι (ἢγ. γ᾽ "3, -- --11. Ὑηὰ ἤτοι ρατὶ οἵ [ἢ6 νεῖβα ἰ8 γθα]Ὺ ἃ Ῥᾶγθῆ- 

τη θοαὶ] τουηατῖ, Ἐχρ]αἰπηρ πον αν ἃ Ψνὰ5 ποῖ ἀεδιεοιεα, ὍΤῇῃα 
τηδίη Ὡδγγδῖίνα 15 ἀκοὴ ὉΡ ἴῃ ἴῃ6 σοπο]υάίπρ ρΡοτγίίοη : Ζῆμς 

αυϊα, απα τε τας λὶς ἐμμείονι αὐ γλε ἤα)}5 τολίελ ἦς ἀἰχυοίέ ἐμ δῃ6 

κοι» 97 ὅς ἐλ εῆηες. --- 19. ΤῊ τέϑυ τ γᾶς τπδὶ ελίὰ με λα 

“οαυϊά, τη Κίηρ [μᾶς ἢ6 δὰ Ὀτοίκθῃ ἤμα!ν ν [ἢ Ι5γᾶ6] δηὰ νου] 
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Βὲ δὶ ρεγρεῖιαὶ ναϑϑαὶ, -- ΧΧΨΙΠ. 1. Τῇα ρῥτενίουβ παγγαῖϊνο 
εν! θη ΕΠ 645 ἀρ ἴο {πε δχργθβδίοη οἵ οοπβάβδησε ρίνεη Ὀγ Αςἰβἢ 

ἤδη ἢ6 σοϊητηδηά8 [αν ἃ : 384 τμγό “ἠα! τάοι σὐσί ρο ομέ τοϊὰ 

»6 10 [6 σαϑπ, ἐλοῖς πα Τὰ} μιόη.. Τῆδις τῃ6 οσσδβίοη νγὰβ8. δι- 

Ῥαγγαβϑδίηρ ἴο Πανιὰ νὰ πιὰ νγ}6}} δεϊϊενα. ---ῷ. Ηἰβ ΧΟΡ ἰ5 
ἀοβιρηεάϊν διηδίριοιβ. ΤΏΘ δυΐποτ, ΨῆῸ τηάκα5 ὨϊπΊ 80. οᾶτείῃὶ 

ἴο βρᾶγα 5γδ6] ἰῇ [18 ταὶ 8, σδτγίδιην αἀἰὰ ἢοΐ βρροβε δαὶ ἢδ 

ψουά ἴακα ρατΐ ἰῇ ἴ[ῃ6 Ὀαΐ]6 οἡ 6 ἈΠ Πϑιπ6 δἰά6. Ας 58 
πἀηάειβθίαη 8 Πανὶ ἴο Ῥγοῃ)βα ργεαῖ ἀδεάβ, δη 88γ8: Ζ,δγοογε 

[1 οα58 18 Ῥγοπηῖβε 5 Κερι] 7 τυΐδ νιαζό ἤάεε ζεεῤεν 97 »ι» ἀδαά 

“ογενενγ] τμαὶ 15, οαρίαίη οἵ πε Ὀοάγρυδτά. 

8. ὙΛΣΥ 5} (ῃς Οεσλιγίίες σογίδιην ἄο ποῖ είοῃρ Βεῖε, ἀπ {πὰ 

βεοοπὰ ψογά ἰβ πῃεαγά οἵ εἰβευῆετα πὲ Ογέ ϑυβρϑείξαϊεβ. "ωλν ψΒΙΘῃ 

νου] ρεσμᾶρβ 40, ἃ8 σθζοσ ᾿νγὰ58 (απδδη 5} ἀοννη ἴο {πε {ἰπ|ὲ οὗὁἨ ϑοϊοτηοῃ, 

1 Κι οἱ, Βυῖ 1 5υβρεοῖ ποῦ (0. 26) ἴὸ Ῥὲ οτἱρίπαὶ ---- ποῖΐος [86 τοβετη- 

Ῥίαποο οὔ. δῃά ὁ ἴῃ {πε οἱάεγ αἱρῃαρεῖ. (68 ἤὰς οἷν οπα οἵ ἴπ6 ἴννο πδιλ6β. 

Αραΐπϑὲ ἀεζεῦ ἰβ ἴο θ6 υτρεά ἰἴ58 Ἰοσαῖίομ, ἴοο ἔαγ πούίῃ ἔογ [ραν 1᾽5 (Ὄγαγβ 
(εἴ. Μοοτε, γιμείρες, Ὁ. 48). το 2} τουδὶ τοίεσ ἴὸ [Π6 {1168 7ι5ῖ πιεπιϊοπεά, 

ΓΒΕ {επιϊπῖπς ῥ᾽ Όγαὶ ἴῃ 5 ἢ σα565 ἴδ ἀπυβυδὶ αϊ ποῖ ἀπίπιε } Πρ 10} 6.--ττ Ὀ5ν;} 

ἄοεβ ποῖ ἢξ ἴπ τηΐ8 οοπίοχί. γε., τ.» σογγοοῖ ἴο ὈσΟῸ [οἸ]οννπρ ἃ ἢἰπὲ 

βίνεη Ὦν ἴεη Μϑ5. οὗ  (ΗΡ.). Τεῖαπι, ὧἃ8 βῆοννῃ ἀὔῦονε (0Π 154), νγὰβ ἃ 

Ῥίαδςς οἡ ἴῃ βουΐπογη θογάεγ οἵ ΤυάΔῃ. ---- θ. πι525}} {πε ἴεπβε ἱπήάϊοαϊεβ τορεαϊοα 
οὐ Βαρίτυαὶ δοῖϊίοπ, ΨΠθγεαβ 35») 6818 αἰϊεπιίίοπ ἴο ψῇῃαὶ ἴοοῖς ρίασα ἴῃ βδο ἢ 

β'ρ]ε ἰπβίαπος. --- 10. "Ν] 9που!α δρρδγεῃεν μὲ 1Ν ΒΟ ἢ ἰβ ουπά ἴῃ βοπα 

Μθϑ5. οἵ 3 δπὰ βυβιαϊπεὰ Ὀγ Φ6 0, ν μετεδβ (5 3, βΞεαπὶ ἴο γα ποῦ "Ὁ ὋΝ οὐ Ὁ δ", τς 

11. τ.» 02 ἼοΝὉ] ἵ 158 ΒΙΡΉΪΥ ἀπηδίαγαὶ ἴο πιακα πὸ ΠΡ» 52 (ἢ βρεεςῇ οἵ ἴδε 

βαρροβαά [υρ!εῖνε ἀπά ψνμαΐ (ΟἸ]ονν5 ἴΠε βιδίοπιεπὶ οἵ ἴῃς παϊταῖοσ. Τῆΐβ πον 

Βῃυυϊά ᾿ς 5ἰτίοΚεη οὐ, αηὰ ἴΠ6 ψῇοὶς ἢδ]Γ νεῦβε τηδάθ ἴπθ πατγγδίοτ᾽β βίδίθ- 

τηεηϊ. ΤῊΪΒ ἰ5 βιρροτίοα ᾿γ 3.2. ΚΙ. βιρροβεβ ἴδε ἤγβε μα] οἵ πε νεγβε ἴο ῃ6 

ἃ Ρῖοββ, αῃεὶ τἢ 5 ἰ8 ποῖ ἱπιργοῦαῦ]ε. --- 12. Φ.Ν 35} ὕδπ, 3439 ἔχ. 55] ---- ὅΝ Ἴ2᾽.2] 

βοπὶὲ Μ555. δης οἀϊτῖοπβ πᾶνε ἘΝ ΡΝ, τ ΧΧΥ͂ΠΙ. 2. 155] Ἰαοκίηρ ἴῃ ἵν, 5Βῃου]ὰ 

Ρεγθδρ5 θῈ ετπεπάεθά ἴο 15Ν, ἱπουρῇ αν 4᾽5 τπΠουρῊϊ πλὰν ὕ : ὀέεα δε οὗ (ἢ 8 

ἐχργοββίοῃ οἵ σοπβάθεποθ ΕῸΓ πτν τεϑά πρῦ ἢ ΘΊ,. --- κι ῦ Ὅ2Φ] (ἴῃς 

εαυϊναϊεπὶ ἴῃ 65, ἀρχισωματοφύλαξ, 5 ἴῃς {π|6 οἵ [Π6 οἢϊεῖ οὗ ἴῃς Ὀοάγρυδτγά 

αἵ ἴπε σουτὶ οἵ (με ΡιοΙοπῖε5, οἔ, Πεἰβδυηᾶπη, δὲ ὀείσέμαϊἑεη (1805), Ρ. 93. 

ΧΧΥΤΙΙ. 838-26. δ540}᾽8 ἔαίθ Ῥγομποπποθί. -- 540] ἴῃ ἔδασ οἵ ἴῃς 
ῬῃἢΠβιη65. 566 Κ αἰνίηα ρυϊάδησε, Ὀὰϊ τοοεῖνεβ ἤοὴθ ὈΥ ἴπ6 δΔρ- 

φΡοϊπίβα πιϑᾶῃ5 οὗ ρτάθθ. [Ϊῃ ἢΐβ ἀδϑραὶγ ἢθ 866 κ5 οἷξ ἃ ἤδθοτῖο- 

ταδῃσετ, ἱπουρὴ ἢ ΒΔ ἰοτσιηο Ὺ ἐχίθσγηἰ παίβα ϑυσἢ ἔτοτῃ [5γα6], 30 

ἴατ ἃ5 Ῥ85 ἴῃ ἢϊ5 ρογεσ. [πηίοσηδα οἵ οηδβ, ἢδ νἱϑὶ15 Πεῖ, δῃὰ 58εὲ 
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(4115 ρ ἴῃς 5ῃαάβ οἵ ϑϑίγιθὶ. Βαϊ [ἢ 6 5ρί τὶϊ ον ἀδηουηςθβ ἴῃ 6 

Ῥυῃιβημηθηΐ ἴῃ βἴοσα ἴου 541]. Ονϑζοοιὴς ὈγΥ ἴῃς βϑηίδθηςα, ὅδ0] 
[4115 ρσοβίγταϊε ἴο ἴπ6 βαγίῃ, θαϊ ἰβ τουββά δηά ἱπάυςδα ἴο Ὀγεὰκ 5 
[αϑὶ Ὁγ ἴῃ6 ψοτηδῃ ῇοβε ρασϑὶ ἢ ἰ5. 
Τα βεοϊίοῃ Ὀγεακβ [ἢ σοημηεχίοη οὗ [6 παγγαῖΐνε δηᾶ 5 υἢ- 

ἀουδίεάϊγ ἔτοπι ἀποίμοσ ἀοουπθηὶ. ᾿ἴμδαι ἰῃαὶ ἀοσυπηθηῖ 5 σδῃ 
ΒΟΆΓΟΟΪν ὃς ἀουθια] ἔγοτῃ ἴμ6 ροϑβιτοη ρίνεη ἴο ϑ5δπγιεὶ. ΑἸΠουρἢ 

ἀεδά, 6 ἀρρβϑᾶῖβ 85 ἴῃ6 βᾶπιῈ ἰῃβίγιπηθηὶ οἵ Ὑδαννθ 5 1} ψῃο 
δΔΡρροϊηιθά δηὰ ἀείῃγοηεα ϑ4υ]. Τῆδ ἰαβϑὶ βεθῆβ ἴῃ 5410}᾽5 [1{π 15 τῆ 6 
Ιαϑὶ ἀρρεάγαῃςος οἵ ϑαῖηιεὶ]. ΤΏΘΓΕ ἰδ ΠῸ ῃδϑα {πογϑίογε ἴο ΒΡ ροβε 

νν."7 18. ΜΠ ΙΟἢ 4]]υἀς ἀγαθοῖν ἴο ὅ4.}᾽5 ἀϊἰβουεάϊδηςε, ἴο ΡῈ ἰαΐδσ 

ἱητογροϊδιίίοη. [ῃ ἃ 56ῃ56, (ῃ6 Ρἱοἴυγα ργαϑθηῖθα ὈΥ ΠδΡίοσ ᾿ς 15 
τοῖ σοτῃρ]εῖα ψὶπουΐ [Π15 5646]. 

8-26. Τῆε ροβίτίοῃ οὗ ϑαπιμεὶ ἴῃ [ἢ8 ἀοσυπηοηῖ ἰ5 Βυβηοϊεπὶ ἴο ἸΔ ΕΠ ΠΥ ἰΐ 85 
ἃ Ῥατὶ οἵ [ῃε ΠἰβίοτΥ ἔγοχῃ ἡ Ὡς Ομαρίογ 15 ἰ5 ἴάκεη. Τῆς βεσοπάδγυ παἴυγα 

οἵ ν.Π 15 ἰηαϊοαϊεά Ὀγ Βα. ἴῃ 815. εὐϊτίοη οὗ ἴμε τεχί, θυϊ σα Παγαϊγ θα τηδίη- 
ταἰϊπεά ἤδη {πε σοππεχίομ ΨΙ 1ς 15 βεεῃ. [ζ 18 αἷβὸ υπίογίαηδῖα παῖ Βα. 
8ῃου!ὰ ἀϊδρίδος {πε βεςοϊίοη, ταηρίηρ ἴξ δίψα 30 δη 31. Α5 ρατΐ οὗ ἃ αἷ- 

ἔεγεης ἀοσυπηεηὶ ἰξ τηυβὶ Ὀγεαῖκ ἴῃ6 σοπποχίοη ῃεγανευ ἰΐ 5 ρἰαςεά, δηα νγα 
δᾶνε πο ενϊάεπος (παῖ 85 ἃ ρατί οἵ ἴῃ6 Βοοκβ οἵ ϑαπιαοὶ ἰξ Ἔυεσ ὁσουρίες ΔΗ͂ 

Ῥυϊ 115 Μαββογεῖίς ροβιτοῃ. Τῇ τεᾶβοη ὑγρεὰ ἰβ παῖ ἴῃ 6 σεορυύδρῇϊοϑὶ βἰἴυδ- 

πίοι ἰ8 ποτὲ δάναποδα Πεγε ἴμ8πη ἴῃ οπαρίεν 29. Βαΐ [15 ἴρπογεβ ἴδε ίδοϊ {παὶ 

1815. δοσουπί ν»ᾶ8 ψυγτεη ἢ τε 8ςεῆς οὗ 840}᾽5 ἀθδῖἢῃ ἴῃ τηϊηὰ, δῃὰ παῖ ἴΐ 

ἰπξεπάςδα ἴο ἴρποῦα ἴμ6 Ὠιἰβίουυ ἴῃ ἢ ςἢ ἰΐ ἰα πον ἱπιρεά Ἔα. Οη [δε οτἰεἰοαὶ 

ηυεκιίίοηβ οἵ. 514 46᾽5 τὲνίεν οἵ Βα. (7122. 1896, οοἰ. 8). ,ε. ς4}}5 αἰξεπίοι 

ἴο ἴδε τεβεῃθίδηςε ἴο 15 (νη. Ρ. 254). 

3. Τὴε νεῖβε ῥγερᾶγεβ ἴογ [ἢ (ο]ονίηρ παγγαῖίνα Ὁγ [6] Πρ, 
Βτϑῖ, [πὶ ϑαγηιοὶ ψνὰ5 ἀεδά --- ηἠά 50 οσουἱά ποῖ Ὀ6 σοηβι 6 ὈΥ 

54] ἐχοθρὶ ὈΥ οδὶ Πρ ΠΡ 5 βδῆδαάβ. Τῇδ ἰδηρτάᾶρα --- ϑαηεμοὶ 
λαά ἐϊεα “πα αὐ ἤγαεί σά νιομγησα 70» ἀΐρε απ ἀσ΄ ὀμγίεα λΐνε 

τη Καραὴ ἡϊς εἷΐν τ ἰα ἰὴ βυθβίαποα ἃ τερειἴοη οὗ 25, Τῆς ποχὶ 

βίαϊοτηεηΐ ἐχρίαίηβ5 ἴῃ 6 αἰ συν 5840] ἢδά ἴῃ ἤηάϊηρ [6 πιθδῃβ 
οὗ σοτηταυηϊοαδίίηρ ΜΠ ἢ ἴῃ 5ῃδά 68 --- ἀς ἀσώ γενιουεα {ῃε Ἰαἰϊενιαης 

ἀπά πεεγοπαμές ἐλαγνις οι Δ απ. ΤὨΪ5 νψᾶϑ ἰῃ δοοογάδησς 

ὙΠ} τὰ6 Παυϊετοποίηῖς ἰανν, Πι. 18, ὙΤμδῖ ἴῃῈ πιαρίοδὶ οἵ ἰάοἶδ- 

ἴτοῦβ ἀρρδζαῖιιβ ἰ5 ἰπεη 64, ταί 6 Γ [ῃδη [ἢ 6 ρδιβοηβ ῆο πηδάς υ56 

οὗ τἢδπ), Μ}}}} θὲ ενίάδηϊ ου οοπδίἀετίηρ ἴῃ 6 ρᾶββᾶρεβ ἴῃ ροϊηϊ. 

Τμδῖ πὲ Ρειβοηβ αἶϑοὸ ψϑγὲ ποῖ βραγεά ἰ5 ργοῦδοὶυ ἴτα 6. 
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8. ΥὙ}3}] 5 βυρεγῆυουπ; 13 5 τεδά Ὀγν (ΘΈ, ἀπὰ 4 Μ55. οἔ Ὦ. Τῇε 

ποτὰ βεβπβ ἴο τεργεβεηῖ 1.}22 οὗ 25], ίογ ψγῃ οἢ ἴς νγ85 βαθβιτυἱεὰ ἴῃ [86 ἴγαπβ- 

ἔετ, ἴο ἀνοίά βοδῃάβὶ. ---- 2 Ν 5] [πε νγογά μᾶ5 μεπεγα! Υγ θαι υπάοτειοοα οὗ 

τῆς [Αηλ αν βρ᾽τϊβ ννο ἀγὲ (845 δἰϊερεὰ) βυθβεγνίεηις ἴο ἴῃς βοοϊῃβαγοτβ; ἴΠ6 
ἀετγίνεα τηϑδηΐηρ 15 βυρροβεά ἴο ΡῈ “ες μεεροριαμεεῦς υὮῸ τᾶ κε υ8ὲ οὗ βυο ἢ 
βρὶ 8. Τῆς Ηεῦτεν [εχίσοοῃ οἵ ΒΌΒ. πρᾶῖκεβ 21Ν δἰννδᾶυβ τηδϑηῃ εἰζμεῦ μέεγο- 
"σης. 7 οὐ πέεγουίαηεν. Νεῖῖμεν ἀεβηϊίοη 5εεπὶβ ἴο Ηἰ 4}} ἴπε οαϑεβ. Νοῖ ἴο 

βρεδῖ οὗ {πε ἀἰβηου ΠΥ ἴῃ βυρροβίηρ ἴμ6 βᾶπια ψοτὰ ἴο ἀδβίρπαϊε θοῖὴ ἴῃς βρὶ πὶ 

δηὰ [πε τηεαΐαπι, οὐ ὈοῚ᾿ [πε πεογοιηδηςεῦ δπὰ ἢΪ5 τί, 1 νου ὑτρο, Βτγβί, [ῃ 6 

[ετϊπῖηα ἔοπῃ οὗ ἴῃς ννοτγά, νυν Ισἢ πιαῖκοϑ ᾿ἴἴ ἀουθια] νυν βεῖμετ ᾿ἴ σαπ ὈῈ τγείεσγεα 

ἴο πεογοιηδηςεῖβ. [{ οἂπ ΠΒαγαΪϊν Ὀὲ οἰαίπιθα τπᾶὶ ἴπε8ὲ γεγε 50. π᾿ (ΟΠ Υ 

ψοτηθῃ [μα (πε ρεπάετ οἵ {πε ψοτγὰ τεργεβεηΐβ {παῖ ας. Μογε 5ἰρηϊποδης ἰ5 
τῆς ίαςϊ {παῖ ἴπ ἴῃς τπηδ)ουν οἵ σᾶϑεβ 21Ν 15 οἰαββεὰ ποῖ ψ ἢ ρεγβοηβ, ὑὰϊ ψ ΠᾺ 

τῆϊηρβ --- Ου)εοῖβ. οὗ Ἰάἀο]αΐγουβ οὐ βυροτγβίτίουβ ργαοῖίσεβ. ΤΠ ἴῃ ἴῃς (Δπλ Πᾶν 

Ῥᾶββαρε ἴῃ βαϊδῃ (8:9) : απα τυάση ἡλτν σαν. δ'εεξ ἐλε την ἀηα ἐδ ὍΣ το 
εὐλὴν απά νεροῦ, ἴᾺς σοηίγαϑβί 15 ἀγαννῃ Ὀεῖννεεη ἴΠ 656 δπὰ Οοά, ἀπά (ἢς πιοβὶ 

πδῖυτγαὶ ἱπιεγργεϊδιίομ τπᾶκαβ ῃετὰ βοῆς βοτῖ οἵ ἰάο]. Αραΐῃ νγὰὲ ἂγὸ τοἱά 
([5. 193) τλαι Ἐργρῖ 584}} 56ὲ 6 ἴπε ἰά4ο]5 (3.55 Χ)} δῃὰ ἴῃς δον ἂπὰ ἴῃς ΓΝ 

δηὰ 186 3.))τ, ψεγε ἰΐ 15. φαγί ΠΥ ποῖ νἱοϊεπὶ ἴο ἱπίεγργεῖ 41} [ῃς σγογὰβ 85 

ἀοδὶρτιαῖϊπρ οΠ)εοῖβ οἵ [ῃ6 βᾶπιε οἶαββ. ὍὙΒῈ δυΐμοτ οἵ Κίηρβ (2 Κ. 2334) ιε}}5 
5 ἴΠδἱ ]οβἰ8} ἀεβίγτογεά ἴπ6 τὴν δηὰ ἴῃ 52); ἀπά πε 7εγαῤάϊΐνε ἀπ 1ῃ6 

ἑαάοίς πὰ τῇς σόορείμαίον1ς ---- [Ὴε Ἰαϑῖ τῆτες ἀγὲ οεγίδί]ν οὔ]εςῖβ οἵ ἀεςνοίϊίοη, 

δηἋ {πε νου υδεὰ (“;2) 8 πιοῦα δρργορτγίαϊς ἴο [ῃς ἀεϑιγαοιίοπ οὗ {πόδε τπδπ 
ἴο ἴῃς 5]αγίῃρ οἵ πιεῆ. Μοζε 5ἰρηϊβοβηῖ 5 (πεῈ ββείοη (2 Κ. 215) τῃαῖ 

Μαρδββεῇ σισαΐς (12) ἃπ 21κΝ δηά ἃ 2». ΜΠ ΙΟἢ σου! ΒΕ βαἱὰ οὨ]γ οἵ ἃ 14}15- 

τοδῇ οὐ [ειἰβἢ. ὙὍΤΏετγε 866 πὶ5 ἴο Ὀ6 ΠΟ Ρᾶβδαρε ψῇῃ ἢ 8 ἱποοπβίϑίεης ν᾿ ἢ 115. 

Π)κ. 18:0 φοτητηαπα8: 7ἄφγε σλαλ πο ἐδ ἐμ δες. .. ἃ αἰἰοΐνιεν, α τοοίλεανεῦ 
97, αν» εγελα»εν Ὁ α 507,27 67 07 ομδ τυὴο ὀϊπαῖς «βείς, οΥ ομδ ἠἀαέ στε νὰ ον 

Στ δ ονό ἐλαΐ ἐριφιῖτες οὐ Τλε ἀδααῖ, ννἈδτα ἴῃ ε 30ν Ν᾽ (ποῖ [π6 21ν 1561) 
8. Ῥαγβ}} 61] τυ [ἢ βοοϊμβαγειβ πὰ ἐπομδπίθγβ. Θπου]α ἰξ θὲ οδ]εεϊςα τῃδὶ 
8 [εἰ σαπποῖ ΒρεᾶΚ, νψγὲ τη  τερὶῪ ἴπαῖ πε Τεγαρῃΐπὶ ἀγα ἀεοϊατεὰ ἴο τρεαξ 
»“αμελοοά (Ζεςΐι. 1032), ἃ οα8ε νυ ῃϊο ἢ οἰ ΕΔ ΥΎ τεΐαϊεβ τπ6 οὈ)εοϊίοθ. Δίδηγ ἰάοἱβ5 

δπὰ {εἰ|5Π658 ἀτὲ βυρροβεά ἴο ρῖνε τενεϊδιίίοπβ ἴο {μεὶγ ἀενοῖεαβ. ὙΤΗὲ ῥγοῆί- 
δου ἴο φὺ α τυλογΐρρ αἴϊευ {με ΓΝ ἀπά ἴΠῈ 8)». ([μεν. 205) ἰ5. εηιίγε!γ ἴῃ 

δεοοογὰ ψ ἢ ΠΥ Βυρροβίτίοη, ἀπά 50 5 πε βεπῖθπος ργομουπηοοά ρΟΠ πιδπ οὐ 
ψουδῃ τοίδὰ τολορὲ ἐς δὰ 2}ν (1δν. 2037). Νοῖ πλυοῇ βἴγεββ οἂπ ες ἰαϊὰ ἁρο 

7εν βῃ ἰγδαϊποη ἱπ (818. πηδῖίεσ, Ὀυΐϊ ἴξ 15. βἰρτίβοαπι {πᾶς τπς Ταϊπιαὰ πιαῖκεβ ἃ 

ῚΝ ὉΨ2 οὔε ψὸ σεξς δά τξιέ οἵ ἃ ἀεαὰ πηᾶη (τῆς οἰϊαιίοπ 5 ρίνεπ ὉῪ [ἃονγ, 

ΔΑ ΊΨΔ. 5.ν. 3.4), δῃὰ ἰπ ἀποῖμεγ ρίαος ἴπε Τεγαρηΐπὶ οὐ 1 ρ8π ἅτε βαϊά ἴο 

Βῖνε ἷπι Κπον]εάρε οἵ ἴῃς ἔπαγε, ἀπά ἴο σοπδίϑὶ οἵ ἃ ἢυτηδη δεδᾶ ({πδὶ οἵ 

Αἀδπι) ουΐϊ οΚ ἀῃὰ ρτεβεγνεὰ Ὦγ τηεδῃϑβ οἵ βρίςεϑ5 ({Π6 οἰταῖίοη ἔγομη Ε]145 1,ενϊτα 
ἰπ ϑεϊάεδη, 26 δίϊς ϑδγνγίς, ϑυπίαρτηα 1. (δρ. 11.). [π τῃὲ βᾶπιῈ σοππεχίοῃ παν 

Ὀε πιοπιϊοηθά {πῸ γΥυ οὗ ἘαΡΡΙηἴοαὶ ἰταά τίου, νη ϊο ἢ ἰ5 ἀεβπεά ἴο θ6 δη δηϊ- 

τοδὶ (οΥ ἰυἷγά) ἤθε ὕοπεβ [6 βοοίμβαυε ἴοοὸκ ἰπ Πἰβ που, ἀπ (ΠΟΥ σάνε 
τεβροῦϑεβ οὗ ᾿πεπιϑεῖνεβ (1 Ἔνγ, 5.0.). Βεδγίπρ 'π πεπ πε νυ ἰἀοβργεδα ἀ5α 
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οἵ ρατῖβ οἵ ἴπ6 Βυπιαη Ῥοὰγ πὶ τηαρῖοδὶ τε, ᾿ξ ἀοεβ8 ποῖ βεεπὶ ἴοο Βο]ὰ ἴο οοπ- 
Ἰδεῖωγε {παὶ πε 21ν νγὰβ ἃ πυπιδῃ 5.κ0}} ({ΠπῈ τοοῖ ροββιἷν πιθδῃβ δ ὅδ ἀσέϊοτυ) 
ψΠΙοἢ γ85 ργαραγεά ὈΥ͂ βυρετβιϊτουβ τἰε8 ἔοτ τηϑρίοαὶ α86. Τῆς ονπεῦ οὗ βυο ἢ 

ἃ ἴα] ἰ5πιᾶπ γοῦ 6 ργεραγεὰ ἴο αἰνίπε ΒΥ τ, ὙΠῈ 3ιν γῦγ2 οἵ 18. σμαρίες 

ὑοῦ (μὲ πη 6 [ἢ 5ἰβίεσ οἵ ἴῃς Ὁ"5Ὁ9 Γ}2 οἵ Νῃ. 36; ἰῃς ἢρυγαῖϊνε «δε οἵ 
188 Ἰδίῖογ ρῇγαβα ἀο68 ποῖ ἰηϊεσγίεγε τ [ἢε ράγδ]]!ε]. --τ- 2)}..0.} αἰνγαγϑθ πιεη- 

τίοπεά ἱπ σοππεχίοῃ ΜΠ 21Ν, ἃγα βομμεϊῃΐηρ οἵ ἴπε βάπὶε παΐαγε. Τῆε τεδάο 

ΤΏΔΥ σοηϑϊ ὨὈτίνεγ οὐ Ὠΐ, 1811 ψι Ηἷθ. τείογοποες; Νόϊεκε ἴθ ΖΦ,176. 

ΧΧΥΊΙΙ]. Ρ. 667; ϑἴδάς, Ο Κ͵Π 1. ΡΡ. 425, 5ςο4; Κῦπϊρ, Ογεριδαγ εν ρεόορ» 7 (ἐς 

Αεν Το απέμίές (1882), 11. Ρ. 150. 

4, Τηε ΡΒ βίης σατὰρ 85 δ ϑάμηεηι, αἱ [ῃ6 νγεϑὲ ἔοοϊ οὗ {ῃ6 
τ ἀρε πον οαἱϊδὰ μόε 7) αλί. 880} ἡγυιβίογαα 18 ἔοσοθϑ οἡ αἸροᾶ, 
ἃ τὶ άρε τυηπίηρ βουϊῃδαβὶ ἔτουὰ ἴΠ6 δαβίθση δηα οἵ [ἢ ρτεδὶ ρ]αίη. 

Τῆς ΡΒ ]Πβιὴ6 5. Θαϑὶϊγ σοιητηδη δα τῃς μ]αίη, ἴῃ 6 Ι5γαθ] 65 τα] δὰ 

οη τῃ8 1115. ---- ὅ, Θ. 540}, τευτῆθα αἵ 1ῃ6 5ἰρῇϊ οὗ τῆς ἐῃεπιγ 5 
οτος, σεξεα 97 γαλτυσά, μέ γαλτυεῆ 4] τιοὐ ποτοῦ ἀέρι, εἰΐλεῦ 

ὃν ἡγέανις, ΟΥ ὧν ζχγίνι, ογ ὃν ῥγοῤλείς) Αἱ] τἤγεθ ἅτε τεσορῃίζεα 

τηϑίΠοάβ οἵ ἀϊνίης σοτηπγαηϊςαῖίοη ἴῃ τἢ6 ΟἸἹά Τεβίδηεηῖ. Τῆς 

ΟἸΒχσοηίοϊον τεραγάς 541}}᾽ 5 γθσοιγβα ἴο ἴῃ 6 ΠΘΟΤΟΙΏΔΠΟΘΕΓ 85 ἃ γαβιϑαὶ 

ἴο 56 εἷς ὑδῆνθῃ, αὶ Οἢγ. το, δηὰ τπεγεΐοσε ἃ ρᾶγῖ οὗ με δἰ [ὉΓ 

ψὨΙοἢ Πα ἰ5 δἰαίη. Βιιϊῖ [ἢ 15 ἰ5 ηοΐ ἴῃ6 τη οἵ [ῃ6 ῥγαβεηῖ ντίζου, 

ἴο ψῇοηὶ 8540} 5. ἃ πιᾶῃ ἀτίνεη ἴο ἀδϑρεγαίίοη Ὁγ ἴῃς ἐαίϊατε οὗὅὨ 
ἜΥΘΙΥ αἰζεπηρί ἴο ἀβοαγίδιη [ἢ 8 Ψ}}} οἵ Ὑδῃνεῆ. --- Ἴ. Ιῃ 1Π]15 βίγαις 

186 Κίηρ ἰπηαίγες [ου ἃ 'νοιήδη τσἦο ῥοσεέσοες ὦ ἰαζΐενιαηπ οἵ βαβιοίεης 

ῬΟΨΕΙ ἴο βυμαπιοη ἴῃ6 ἀεδά. Τῇ ὑῃϊνεγβα! γ οὗ [6 ὈεΙϊεῖ {παῖ 

τε 5Βῃβδάδβ οσδῃ ὃῈ βυπητηοηδα Ὀγ ἴΠ6 ομ6 ΠΟ ρόβϑβεβ565 ἴῃ 6 ΠΊ6Δἢ5 

δας πο σοπηπιθηῖ. λαν (ἴῃ 6 ἰουπίαϊῃ οὐ Ποτ) 511} Ὀδαγβ 15 
δηοίεπε πᾶπια δηΐ 15 ἃ βοοῦ ν]]αρα οἡ ἴπε δἷορε οἵ μόε ϑαλί. ἃ 

ἀεβοτίριίοη οἵ (με Ἰοσα!ν 15 ρίνθη ὈΥ ϑίδηϊεγ." -- 8. ϑδυ], Ὁ ΘΙ 

ΟὈνίοι5 τϑᾶβοῃβ, οὐ ρμίδεα ἀϊριφεῦ,, οἴ. τ ΚΚ. χ25, Οοιίηρ ἴο τῇς 

ψουήδη ἢ τηα 65 ἢΪἷ5 γεαπεϑῖ: ζ υΐμε ὉΥ νὲ ὧγ “δὲ Ἰαδεσιαπ σπα 

ὀγίηρ μῷ 0» νι διὲ οπό τυάονι 7 «λα ςαγ} τε ρονϑγ οἵ ἴῃ8 

ΜΟΙηΔη ἴο ἀο νῇῆασϊ 5116 νγὰβ ἀϑκεα βεεηβ ηοΐ ἴο Ὀ6 ἀουριεά Ὁγ ἴῃς 

παττδῖου. --ϑ, 10. Τὴ νἱονν οὗἩ ϑαυ}᾽5 ἰτεαϊπηθπὶ οὗ ἴπ6 ῃϑοσοιηδῃ- 

Πογ5, ἴῃ 6 ννοϊηδῃ βυβραοῖβ [Πα ΠΟΥ ρυεθὶ ἰ5 γέμα σηιαγέ 707, λξν 

ἤε] εχρεοϊΐηρ ἴο ἱπίοττη δραϊηβὶ πεσ. 85.41.1 γθαββΌγαβ ΠΘΓ ὮΥ Δῃ 

οδίῃ : πο ρμ σλαΐ ἐοης ῥοῦ ἐδεέ 720» 1ἀϊς τλίηρ. ---- 11, 19. 540] 

4. δἰκαὶ αμαὶ  αϊεείέμε, Ὁ. 337. 
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ἀειηδης ϑαγλιοὶ : 4124] ἠλε τυονίαρ τατῦ ϑανιμσ σπα ἐγίδα τῇ τοῦτὰ 

α ὠμά τνοῖεε} ἴῃ τῆοσγα βοῦδσ Ρτοϊβδίδηϊ σοϊηῃηβηϊδίουβ 566 [μαῖ ἰΐ 
8 Ἰγεδβοηδῦϊε ἴοὸ βῦρροβε [ἢ 501]9ᾳ οὗ ἴῃ6 ἀερατίεα βυρ)εςῖ ἴο 

ΒΌΟἢ (415, ἀηα [πετγείογα σΌρροβα ἴπ 6 ΠΘΥ}] ἴο ἀβϑυπηα ἴῃ 6 ἴογῃ οὗ 

186 οὔε ἱηνοκεά. Βαῖ [5 18 σΟΠΙΓΑΙΥ ἴο ἴῃς δϑϑοσίίοη (Πδῖ ἴῃς 
ψγοϊδη σατυ δαγημσ. Ἐσρτ ἴῃς πγεϊμοά οὗ ἴΠ6 πεδοσοσηδησεσ, ἡ ἢ 

186 Πδιταίου σοῦ ΪΥ Ρἰοίυγεά τι ΠΕ] ν, 1 τᾶν Ὅς ψγοστἢ ἡ Ὦ1]6 

ἴο ποία (δαὶ 5η6 δίοῃμε 84")ν ἴπ6 ἔοσῃ, ψΠ116 5411 ἢδασά {Π6 νοΐςα. 

ΤὨε ἤτβιὶ εἤεοϊ οἵ {6 ἀρραγτίοη οἡ 1Π6 ψοπηδη γὰ5 ἴο τενθαὶ ἴῃς 

ἸΔεπο τ οὗὨ ΠεῚ ρσιιεϑὶ: νὰν λαδί ἐλσοι ἐξεείυεαί νις, τυλόη ἑλοι 

αγί δα) Τῆς σοηποχίοῃ οὗ ϑαπλεὶ δηα 540] ἴῃ δδη ογ 16 15 

δδβϑυμηθα ἴοὸ Ὀ6 Κπονψῃ ἴο δεῖ. --- 13, Τὸ 84:15 αυσϑίίοῃ 5ῃ6 
ΤΕΡ 65: 7 τατῦ α ροα εοημηρ τ ομ’ οΥΓ 1ὼ4 εαγίᾳ} ἴῃ6 ψοσβῃρ 

οὗ ἴῃ. Μᾶπδβ ῥγοῦδΪΥ βυγνίνθα πῃ 5746] ἴο ἃ σοπῃιραγαῖίνοὶυ ἰαΐα 

ἀδῖςθ, 580 ταὶ ΠΟΙ ψοσὰβ πιυδὲ Ὀ6 ἴθ ἰῇ {ΠΟ ΠΠ 6 ΓΑ] 56Ώ586. ---- 

14. Οη ἤιγίμογ ἱπαυτυ 5886 ἀθβοσθεϑ τῃ6 δρραγί[ἰοη 85 αη οὐδ νιᾶρ 

εορηρ μΡ ἀπά ἀξ ἐς τυγαῤῥεά ἐπα εἰραξ] 5 ἢ ἃ5 ϑαιηιεὶ ψοσα ἰῃ 

ἢϊ5 ΠΠδτηθ. Βείογα [6 βρί γἱϊ, ἀηβθθη ὉΥ ἢΐπι, 5811} ῥγοβίγαϊεβ 
ΔἰΠπΊ56]Γ ᾿ῃ ΤΟνΈΓΘΏΟΘ. 

4. δάμπερι, Μ ἈΪΟΝ 15 πιδηϊοπεα α͵50 705. 1018 2 Κὶ. 48 (οἴ, αἶδο {με ὅ8υ- 
πϑιηπλῖίε, ᾿ Κι. 13), 511 Ῥεατβ ἴῃς πᾶπιε δμέσνι, Β0}], σέο. Ῥ. 217, Ψῃο αἶβὸ 
ταθπίϊοπβ ΖΦ μον. ---- "5 .] οἡ (ῇἢς ἴογπι, (ε5.25 46 .ς. Μειῖμοάϑβ οὗ ἀϊνϊπαίίοπ 

διηοηρ ἴπ6 Ἠεδίμεπ Ατγδὺβ ἀτὲ ἀςβογί θεὰ Ὀγ ἮΝ ε., δξέεεεν, ΠΠ1. ΡΡ. 126 ΗΠ, 1.35 ΗΠ. 

--9. 5»}5] τῆς ρΐυγαὶ 5ῃουϊὰ ὲ τεβίογεά; ἴμε ἢπᾶὶ Ἰἰεῖϊεγ ἢα8 Ὀθδη ἰοβὶ 'π 
τῆς (ΟἸ]ονΐηρ Ὁ. --- 10. 1.0] ἴῃς Παρθο8ῃ 15 ἰπίεπάεβά ἴο συδτά ἴῃς ργοπυπ- 

εἰατίοπ οἵ (Π6 οιιρδδιὶς Ἰεϊϊοσ, (165.29 20 ἀ. --- 18. ὉΝὉΡ "τυ ὈΥΠ5Ν 1 τὰς Ρ]υγαὶ 

Ῥαγιοῖρ!α νου] 8εοπὶ τὸ ἱπάϊοαϊε ποτε [μη οτος »ἜΟΒΕΙΥ ἤρατε. Βιΐ ΟΠΙΥ οἠς 
15 ἀεβογι θα πὶ νἢδι {0]]ονν5, δῃα να πιυβῖ Βυρροβε [πε ἀρτεεπηθηΐ ρταπηπιδιϊοδὶ 
ἰπδίεδα οἵ Ἰορίςαὶ. δ᾽ πλ]ᾶγ ᾿πϑίδηοεβ οὗ Ὁ. ον ἢ ἃ ρἱαταὶ δά]εοῖῖνε ἅτ ἰοαπα 

708. 2419 (Ε) Πι. ς38.. 5. 1728. 86. εἰς, -- 14. 7.1] ὄρθιον (ὃ 86 ἐπὶ|8 ἴο ταργοβεηῖ 
ηρι (ΝΥ ς.). Τὸ {Πὶ5β τεαάϊπηρ γε τηδὺ Ρεγῆδρ8 ἵγασς ἴπμ6 ἘδὈΡὶ πἰσαὶ οοποεῖξ, 

τοίεγγοά ἴο ὈΥ 5. ῆπι., [ῃαϊ ϑαθλθεὶ ἀρρεαγεὰ βιαπαϊηρ ὑρτὶρῃς, 116 ἴῃ οτγάϊ- 

ΠΑΤΥ οᾶ865 ἴῃ 5ῃ8465 ργεβεηῖ ἐποπηβεῖνοβ ἔεεῖ ἀρινναγάβ, Τῆς Οτεοκ ἐχροβὶ- 

ἴοτβ, ἴο Ἰυάρε ὈΥ ΝΈβι]εἾ5 βρεοίπιεπ ([αγσιμαίϊοη, Ρ.. 15), βᾶν ἴῃ ἴ86 νψοτά 
ἃ ἀεοϊαγαϊίοη οἵ ϑϑπλιο}᾽5 νἱροζουβ ἀρρεάγαμῃοα. 

1δ. Τῆε ἀϊαϊοριιε ἴα θεριιη Ὀγ ϑαιπαεὶ: [2 λαεί ἕλοις αϊείγδεα 
γιό ἐπὶ ὀγίπρίηρ ἤιε μὴ ΤΤῆε 5ῃδᾶδβ γὲ αἱ γεϑὶ δἀηὰ ῥγϑίεσ ἴο 

τεπηδίῃ 50. ΟἿΪΥ ΟἹ ΨΝΕΙῪ ΤΆΤ ΟὐσοΑϑίοη5 ἄοα5 ϑῇ60] ἰἴ56]{ τοῦβε 

1ῃ6ηη, 15. 145. ΤΏ ὑτρθηου οὗ ἢΪ8 βἰτιδιίοη ἰ5 841}}5 ὄἜχουβα: 7 
᾿Ὶ 
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αρε ἵμ ργεαΐ «γα, απ τε λίῆπες ἀγέ τυαγγίηρ ἀραΐμεί »ιξ, 

απ σοί ἀκσς ἐεγπσα γγονι ηῖς απα αἶρες πο ἀρϑτσεν' 7:6 710γ6, οἰ 267 

ὅν 2γοῤείς ον ὁν ἀἄγεαηι ἴῃς ἀῦβεηοα οἵ ζύενε ἸΘΤῈ 15 ρΡεσῆδρϑ5 ἃ 

βίρῃ τπᾶὶ ἰς γγὰϑ ποῖ ΟΥ̓ ΡΊΠΑΙΥ ἴῃ ν. δ. ---- 80 7 λαῦε εαἠεώ τάεε, το ἐεΠ 

»ι6 τυλαΐ 7 «λαΐ 491 σοπδυϊϊαϊίοῃ οὗἩ τῆ 6 οτδο]θ ἰ5 ἴῃ οσάεγ ἴο τίρῃϊ 
δοϊϊοῃ, ἃ5 Ὲ ἢᾶνε 866 ἰῃ ἴῃς οαβὲ οἵ Ὀοϊῃ 841} δηὰ Ὠνίά. --- 

16. ϑαπιιεὶ τείιβεβ ἴο δῆϑνεῦ ἰῃ6 ἱπηροτίδηι αυεβιίοῃ : “πα τὴν 
ἐἰρεἐ λοι εξ νις, τυλέη γαλεσεὰ λας ἐμγηδαῖ ἥγονε ἤλεε αηπα ὀεεορις 

4λέηο ἐπέρν ) Ἐδάβου ἐηουρῇ ΨΥ ϑϑίηθεὶ 5ῃου]α γοῖιβε ἴο Βεῖρ. 
-17, 18. Τῆς συ οὗ 880] ἴῃ ἴπε τηδίζεσ οἵ Απιαῖεκ. ΤΠῈ 
δοοουηῖ οἔὗἉ 8415 τοὐεοϊοη ἴῃ ας. 15 ψουὰ ποῖ Ὀ6 σομηρ]εῖς νὶϊμουΐ 

115 βεαιε]. Τῆδ ρυηιβηπηθηΐ ἴμετα ἀδηουποσα ἰ5 ἤεγα τεδησηηδα 
δΔη ἀδοϊατεά ἴο θὲ οἷἶοβε δ μδηά. ---- 10. Τῆς νεῦβα 566 Π18 Ὄνεῖ- 
{ι]}. ΤῊΣ ἤτθὶ οἰδυβα τηὰν Ὀ6 οπλ τε α ΜΙ] δἀνδηΐαρθ. (οττεοιίηρ 

τῆς ταπηδϊμᾶθγ Ὁγ (Ὁ νὰ ρεῖ : 4πᾶ Το-πιογγοῖν ἥλοις απαὶ 1ὦ} τοῦς 
«υἱῷ τἀέε «λα αὐ, απά γαλευεὴ τοῇὴ ρίυέ τᾶς εαρι 97 7»γαε ἐμ 

τ“: λαπα 97 τε ᾿λιέδεδίηος. ---- 20. ΤῊΣ πιεϑβασα νγὰβ ἤδασί- ὑσεακίηρ 
ΘπουρῈ ; ἀπμα ϑαμέ τας ουεγέοηις, απα γε αὐ γωΐ ἐξηρδι μῤοηὶ ἐλε 

εαγίὦ. Τῆς ἰαἰπιίηρσ ἢἰ ψὰβ δοοουηίθα [ῸΓ ραγὶγ ὈΥ ῬἈγϑίςδὶ 
Θχῃδιυβίίοῃ --- ς Δα πού ἐαίη ὀγεαά αὐ 2ε “αγ) πα αὐ 2.6 

μιρὰ ] ἴὰ την 6 βυρροβοά τῃδὶ τηογηΐηρ νγὰϑ πον Δρρσοδοῃϊηρ. 
--21,22. Τῆς νουηδῃ, οοτηΐηρ ἴο ἴῃς ῥγοβίταϊα 54}, ἀρργεοίδῖεβ 

τὴς διηουηὶ οὗὨ ἢ15 τηθηΐδὶ ἀϊβίασθαησθ. 816 ρ]ϑδάβ μεσ οὐεάϊθησς 
ἴο ἢἰ5 τϑαιεϑῖ, ανθὴ δἵ [ἢ σίϑίκ οἵ ἢϑὺ 118, 85 ἃ γεάβοη ΨὮΥ ἢ6 
Βῃου]ὰ ποὺν ᾿ἰδίθδῃ ἴο ἤεσ : σα ἐξί μις σοἱ ὀείογε {λεξ ἃ »πογεεὶ οὗ 
»ισαί, απαὶ καί Ἰάοις ἀκα ἴάοι νιαγέσί ἔαυέ εἰγεηρία ρα μισάς τὰ» 

7ρμγη4}} ἃ νΕΓΥ͂ 56 η5101]6 ὑῥσοροβίοη. --- 293. 54} αἱ ἢγβὶ τεξβιβεὰ, 
ὁμὲ ἀἶς σεγυαπές, ας τοεΐ ας 10ε τυσγιαρ, μγρεάῖ ἀζη. Αἴ Ἰεηρίῃ ἀξ 

γοδέ γγορῃ 1ὴηε σαγτά απα «αὐ πολ διε ἐομολ } ομε οὗ 86 ἔουγ τις 5 
οἵ Διγηϊΐαγο ἴῃ (6 ογάϊηδτγυ Βοι86. --- 294, 25. 72: τυογαμ σά α 
“εμ εαζ ἐπὶ δι ἀσωςε] δῃᾶ 586 αἷβο ὀαζεαά μρδανεροα εαξές ἴοτ 
τῆς δητοτιδίηπιοηΐ οὗ ΠῸῚ ριιεβῖβ. Τῆς 5ἰ πΉ} 18 Γ ἀεβογριίοη οὗ Αὔγὰ- 

ΒιᾶΠ1᾽5 Ποϑρὶ [ΑΠΠὙ 011} σου Γ ἴο ΘΝ ΘσΥ ΟΠΕ. 

16. πΝΆΡΝΥ] ἴῃς Ροϊπιϊηρ 18 ἀποπιαδίουβ ἀπὰ ρέγῃαρβ ἀεβίρπιεά ἴο δἰΐονν ἴῃς 
Ἄδβοῖοε θεΐνγεθῃ ἘλΡΝν ἀπὰ πηρκι (Νεβε, 2Ζανρέμα ίοη, Ῥ. 15). --- 16. 7} 
8 τηΐβϑρε θὰ ἔοσ ὙΣ, ργο Δ ὈΪΥ ὈΥ ἃ βογῖρε ἴο σβοπι ἴῃς Αταπιδῖς ἔοσπι νγᾶβ ἔατη!!- 

ἶατ, οὐ ῆο ψίβμεα ἴο ἀἰϑρυΐβϑε ἴτε πἀπρίεαβαηὶ τπουρῆς τπαὶ Ὑδανγε ἢ οουϊά ὃς 

ΟἿΘ᾽Β ΘΏΘΠΩΥ; (ὃ μετὰ τοῦ πλησίον σον Ῥοϊηῖβ ἴο Ἴ»" Ὁ» ψΕΪΟΝ 15 αἀορίεὰ ὉΥ ΤΆ. 
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διὰ οἴδμειβ, απὰ ἐδνουγεὰ Ὁγ 2. Βυῖ ὅ4υ]}᾽5 τῖναὶ ἰ5 τιθπιϊοπθὰ Ἰαῖοσ; ἀέγε μὰ 

εχρεοὶ δῇ δ]]υβϑίοῃ ἴο 540}᾽5 οοπηρίαἴπὶ ἴμαὶ ᾿ς 15 ἴῃ σήγαέές. ---- 11. 15] τπιδὺ θὲ 

τεδὰ 85 ἃ ἀδἴϊνε οἵ δἀναηίαρε. Βυῖ ἴδ 15 θεϊζεγ ἴο τεβίοστε Ὁ ψ ἢ ἄνα Μ55. 
οἵ Ὦἢ, 638, δπὰ ΚΒ. --- 10. ΕἸΙμοῖ [με ἢτβὲ οἴδυβα οἵ 1[ῃ6 Ἰδϑὶ 5 βυρεγῆυουβ. Α5 

Θδτη0 6] γουϊά τῆογα Ὡδίυγα! ]Υ οοποὶαάς ννμαὶ με μ48 ἴο 580 οἵ ὅδ] Ὀθείογε ρα88- 

ἱπρ οὐ ἴο ἴδε ἐδῖε οἵ 1βγᾶεὶ],1 βανε οτοἱττεὰ τῇς ορεηΐπρ οἴδυβε οὗ 38 (νγε., 

Ὦτ.). ϑίδάς, οὔ ἴῃς οἵμεγ παπὰ, τεϊαϊπβ " δῃὰ οπιίβ “. ---- "Ὁ»} «ἀασλ δὲ τοῖὰ 

γιὲ Μου]ὰ βεοπὶ ἴο τεηυΐτε ἴῃς νετὺ; 6548 (ουπὰ Ὁ550) ἼὉ;» ΨὨΙΟΙ 15 τεβίοσεὰ 

ὈΥ ΤΉ. ---30. Ὑ0.}] 86 τ ἴο δ ἴπε ψτοὴρ νετῃ. Ῥεγβαρβ ὈΥ Ροϊπίϊῃρ ὙΠ.) 

σ ἢ ΚΙ, ννε οδη τεϊαΐπ ἴξ. Οοτηραγίβοη οἵ 65 Βεγε δῃὰ ἰῃ υ.3] βῃονβ [μα ἴξ ἢ88 
1ῃε βδπὶς νετῦ ἰπ θοῖῃ ρἷδοςθβ; γε. τῃεγείοτε τεβίογεβ 52} ἤεσε, σοῃέοστηϊῃ 

ἰξ το τ86 οἴμεσ. Βαυξ ἴπε ἀγραπηεπε 56 π|8 ργεοδτίουβ. --- 38. Ἰχ0}}} ἴῃε σου- 

τἰεχὶ τεαυΐῖγοβ ΥὝΣΘΝΝ, --- Ὁ Ν] ββουὰ θὲ Ὁ» ψἱτ βοτὶς Μ995. --- 94. Ἴ2. 0. 2»} 
8 οΔ}Γ τἰεἀ ἀρ ἰπ ἴῃ πουβε {Πκὸ ἴῃ ἰδιὴρβ νυν εἰς ἢ τα 5:}}16 ἃ “ Ἴγασωσηςὰ ᾽ ὈῪ τ86 

ὙΟΙΉΕ ἢ ἴῃ ϑγτίδ. --- ΚἼ0Γ1}] ἴοσ ἘΊΌΝ ΠΣ, (ε5.3 68 ἀ. 

ΧΧΙΧΣ. 1 ΧΧΧ 31. αν 8 Βοπιθτασὰ πιδτοῖ, [Π6 οαρίαχθ οὗ 
ΖΙΚΙΑΡ ὉΥ 6 Απιδιθκιῖθθ, πὰ [0 ΣΘΟΟΥΘΙΎ οὗἨ [86 8ρ0]]. --- 
Ώεη ἴῃς ῬμΠδιϊηα ἴτοορβ ἅγα πχυβίοτεά, ἴῃς δἰζεηθοη οὐ τῃ6 

οἰϊεῖ5 15 ἄταν ἴο αν δηὰ ἢΐϊ5 θαπά. ΤΆΘΥ ἱπαυΐτε οὗἩ Αςἢβἢ 
ΜΏΥ ἢς 15 ἴΠ6γα, δηά γεοεῖνε δϑϑιιγαηςθα οὗ ἢΪ5 βάε]γ. Βυΐ {Π6 7 

ΤΟΡΑΙΩ ἢ5 ῬΙΓΈΒΘΠΟΘ ἃ5 ἃ ἀδηρεσ, 50 ἰμαΐ Πανὶα, ἴῃ ςρίϊε οἵ ἢΐ5 
Ρτοϊδβίδιίοῃ οὗ βαβ]γ, 15 σεῖς ἀνᾶγ. Ἐαίυτηϊηρ Ὠοπλε, ἢ6 ηά8 

(μδαῖ τε Απηαδἰδἰκιϊεβ ἤᾶνε ἰάκεὴ γενθῆρα [οσ ἢΪ5 [ὈΓΠΔῈῚΓ ἰπουγβίοΠ5 

ὈΥ δἰϊδοκίηρ ἴῃς υπάείεηάεά ΖΙκΙαρ ἀπά σαρίυτίηρ ἰἴ8 ἰπΠῃ 40 1- 

ἰδηῖβ, ψῃοτῃ ἴΠ6Ὺ ἤάνε οαττίεα ΟΠ ἃ5 σδίανεβ ΤῊδ βρί ΐ οὗ τυ ηγΥ 

βῆονγβ ἰἴ5ε} [ διποὴρ Πανὶ 5 τῆθη, δυϊ 6 ῥσοιαρεν ἢἤπάθ ἴδε 
οσσυραίίοη ἴῃ ἴμ6 ρυτϑαὶϊ οὗ ἴῃ6 δῆεωυ. Ηἰβ ϑιιοσδββ ἰ8 σοπ- 

ΡΙεῖθ ; Ὀεβίἀδβ τεσονθγίηρ ψῆαϊ ἢδ5 Ὀδθὴ οδιτίεα ἀὐγᾶν ἢῈ ἴδε 5 

δτοαῖ βίοτε οὗ Ὀοοῖγ. ΤῆΪΐβ ἢ6 υ565 ἴο βεουγα [πε διδοῃπηθηΐῖ οὗ 

τῃε 5ῃεΙ Κἢ5 ἴῃ [ῃ6 πεὶρῃθουτγίηρ ἀἰδισγοῖβ. 
Τῆα Ρίεοθ 5 ἃ υπἱϊ. [5 ἱπίεγεβδι ἴῃ ἴῃ ἰοσίαης οὗ Πανὶ ἃ δηά ἴῃ 

δῖ5 ἰερ ϑἰατίνα ἀδοϊβίοη 15 ρἰαίη. Υε πρᾶν δϑοτίῦε ἰξ νιτῆουϊ ᾿εϑὶα- 

ἴοη ἴἰο [Π6 βουζοβ ψ βοῇ Ἰαῖογ ρῖνεβ α5 βοῇ οορίουβ ἀεἴα!}]5 οὗ 
Πανὶ} 116. 

1, Τῆς σἂπρ οἵ (ἢε ῬῊΠ511Π65 τυᾶβ αἱ κδάεξ, ἃ Ἰοοδ! ν υπηϊάδη- 

εἰπε, θαὶ ψὨϊοἢ τηυβὲ πᾶνε ἰαΐη ἴῃ ἢ ρῥἱαίη οἵ Ἐβαάγαεϊοη. Τῆς 
ἈΠ δεῖπο5. ῬσοραὈὶν νυν ἰβῃ θα ἴο βεουγε {ΠεὶΓ ροββεββίοη οἵ ἴῃς Οστεαῖ 

Ρ]αίῃ, δηὰ τπεὶγ σοπιηγυηϊσαιίοη ννἢ ἴῃς Τογάδη ν8]}6ν, σγἤεσα γα 
δηά μετὰ ἰδῖοσ ἰῃ ροββεϑϑίοῃ οἵ Βεῖἢ-ϑἤδδῃ, 341}, -- ἤγαεί ἐαπιῤεά 
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αἱ ἠλε »ρμηήαΐη ἐπὶ 7εεγεσ τῇ ΡἈγαβεοϊορυ ἰτρΡ}168 τμαΐ 7εζγεεὶ 15 
ποῖ ἴῃς ἴον, Ῥαῖ [Π6 ν]]Ὲγ. [1 15 ρυόρδῦ]α δονανοσ ἐμὲ 848] 

οσουρίεα τῃ6 ἴονῃ, ψΏΙΟἢ 1165 υδῖ δὲ ἴῃ6 ἰοοὶ οὗ αἰϊθοα. Ης 
νοῦά 15 σοιητηδηά ἴῃ6 δηίγαποθ ἴο [ῃ6 νδί]εγ, δηά ψουϊά δανα 

τῃε Βίρἢ στουπὰ ἴῃ ἢἰ5 τβᾶσ. --- ῷ. Ζλε 7γγαρς οΓ τὴ. μίεδηες) 
Θδοὴ ΜῈ 5 ΔΓΠΊΥ, τύεγέ »ιαγελΐηρ ὧγ, ὃν ἀμπάγεας πα ὧν ἠλοι- 

σαρας] τείεστίηρ ἴο ἴῃ 6 ἴτοορ5 ἰη τμεὶσγ ἀϊδγεηιῖ σοσαρδηΐεβ. ὙΤΠΘΓΕ 
ΒΘ6Π15 ἴο ἢᾶνα ὈθΘῃ ἃ σουΐϊθὺν ΟΥ̓ ἴῃ6 ρϑηθγαῖβ, ἴῃ ψῃϊοἢ Πανὶ 

"παγελεαϊ ἐπ τὼς γεαγρμαγαῖ ψὶϊα ΑΟΒΙ5Η. --- ὃ. ΤῊδ ρεπεγαὶς δϑὶς 

τυὐκαέ αγε 1άετε ἤεόγειυς 2] ἀϊδοονεπηρ {πεῖ ομδγδοίοτϑιῖς ἀτα88 
ΟΥ̓ ΔΙΠ5. ΑΟ ἰδῇ ταρ] 65 ἴῃ ἴνο ρατγίίουϊατθ.Ό Πανὶ ἃ ννὰ8 ἢτβί δῇ 

ἐϑβοδρεα “ἐγψαρή οὗ δαμέ, πο ψουἹὰ ποῖ ψδηΐ ἴο σείυσγῃ ἴοὸ ἢΪ5 
Πδιβῇ τηαβϑῖθσ. ϑεσοηάϊυ, ἢῈ ψὰ8 ἃ Π6ἀ ἀδρεηάθηις οἵ Αςἢϊβἢ : 
τὐῆο λας ὄέόη τοῦ ὰ γι ιεδθ ἔσο γεαγε απα 7 λαῦέ ποί γομηαῖ σπν 

“απ λύρνι ονι ἐλε ἦαγν ἀξ γεὔ ἴο νιν ἐρέ μηδ πσῖν. "ΤῊΣ ἀουῦ]ς 
Βυδταηῖαα νου] 8εεπὶ ἴο Ὀ6 βυ!ῆοϊεηί. ---4. ΤῊΣ βιυβρίοϊουβ ἔδδτβ 

οὗ τῆς ροῆθγαὶα Ὀγθαῖ οὐΐ ἴῃ 8Δῃ ΔΉΡΤΥ ἀδιηδηά : «δέμα ὄσεξ 2ἀε 
»ιαπ τ 1ὼ6 δίαες τὐλθγε ἕᾶσιε σε οἰαδοηπεαῖ λϊηι11 85. τὴν ναϑϑαὶ ; 

ἐεεέ λὲ δε απ ἐηδ)π} ἐπ 1016 ἐαηῺ) ὙΠῸ Μ}}}1 ρὰΐ Ὠίηάταησος ἱπ ἴῃς 

ὙΑΥ Οὗ ΟἿΓ 5 σο655, Δηα ῥ]οῖ ἔοσ οὺὐγ τα ϊη. Οἡ ἃ ἐουιηετ οσοαϑίοῃ 
τς Ηδεῦτεννβ ἴῃ Ῥἢ 5 πα δογνίος ἢδά ροηθ οὌνεῖ ἴο ἴἢ6 ΘΠΘΠΊΥ, 
τ, --- λι τυλαΐ τλοι αὶ ἐς είστο νιαζε ἀϊφεῦ σεεεῤίαδές ἰ ἀὲς 

Μασίγ» 45 { πού τὰ ἐῖε ἀεαις οΓ “άεσε ψιέπι 7] Ροϊηξηρ το {π6 
ῬῃΠἰϑιηα βο]άϊθῖβ. ΤῊ Ϊ5 5 {6 ῖγ σερὶν ἴο τῃε ρ]εα [ῃαὶ Παν!ὰ ἰβ ἃ 

ΤΟΠΔΎΘΔΥ 5]ανα.--- ὅ. ΤῊΣ ἔδοϊ οὗὁἨ Πανὶ ̓ 5 [ΟΓΠΊΕΤ διισοθ88 ἀραίηβι 
τῆε ΡΠ βιη65. ἰβ δὴ δτρυπιεηΐ ἃραϊηϑὶ ἢ βάοΙὙ πον. ὍΤΠα 

ΔΌβΕΩςΘ οὗ Δηγ δἰ υϑίοῃ ἴο (σο] ἢ 5ῆονβ ὑπαὶ [με Ἔχρίοῖς οὗ σμδρ- 
ἴεσ 17 ψψὰ5 ἀπκπόνῃ ἴο ἴΠ6 δυῖμποσ οὗ [5 βεοιίοῃ. 

1. Οπ ἴδε Ἰοςδὶ ιν οἴ. ΜΊ]]ετ, Ζεαοί 97 41] Σανάνς, εϊεά Ὀγ ΟΑ5., Οἐορ. Ρ. 401. 

ἈΡδεὶκς 18 ρραγεῃί [μς Ἰαβῖ βιαϊίου οἵ ἴῃς Ῥῃ ἢ βιϊηε5 Ὀείογε δάνδῃοϊῃρ δραϊηϑι 
840}᾽85. ροβιιΐοῃ δἱ 7εζγεεὶ, ν.}}, ΤῊ νου] παίυγα!ν θὲ βοπιεσῃεγε ἴῃ ἴῃς 

ετεαὶ ραΐθ οἵ Εβάταεϊοη. Τηΐβ ΑΡἢ εκ οδηποὶ {πετεΐοσε θὲ ἄδλεξ ἐς ϑλανγοῦε. 

--- 3. ν0ΧτῪὸ] ἴμε παῖϊνε πᾶπὶὲ οὗ ἴμε ῬὨ ἢ] ϑεῖπε τυΐεῖβ, 58, οὐ ψσῃοπὶ ΑΘ ἢ Βἢ ννὰ8 
οῃ6.---8. ΤΠῈ ὈΣἽἿΡ 1 ἴακα ἰο ἢᾶνε ὕεεῃ [Πε τι Πα γῪ σοπιμηδπάετβ ἰῃ ἀἸ5ῖ]ηο- 

ομ ἔσγοσῃ ἴῃ Ὁ), οὐ οἷν! τυΐετβ, Τῆδ ἰαίίοτ ἱπάθοά πιδγορςα ἴο ἴῃ6 ψΑΣ 

δηὰ 1εἀ {πεῖν ἴσγοορβ. Βυῖ ἴμδγὰ τηυβὲ μάνα Ὀδεῃ βοπε βοτῖ οἵ ρεπεσγαὶ βΒιαβῇ ---- 
ὉΣΦ ΠΙΓῚΝ ὉΝῸΣ 51] 8. ἜχίγεπλεΥ ἰπάἀεβηῖζε -- σης αἶαγε 07 τον’ γεαγς “ουἹὰ 

Βασάν μὲ (ἢς τερὶῚ οἵ ἃ πιῆ σῇο Κπενν ἴπε 5ἰϊυδίίοη : ἡμέρας τοῦτο δεύτερον 
ἔτος ΔΒ; ἤδη δεύτερον ἔτος σήμερον (Ὁ; ἀρτες ἴῃ τιλϊκίηρ [86 εἶπα Δυϑ γέαγ:, 
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πο πουἹὰ Ὀς 5 ΩΡ ῚῪ τω πὶ (δἀοριεὰ Ὁ Βι.).--- 0} δὰὰ ὃν ὑπ 
φιτΆ.--4. Τπε δεοοηὰ οὐγφὺρ τὰν ἰ5 Ἰδοκίηρ ἰπ Ὁ Ψ,. --- ποτ 2] τεδὰ 
ΩΠΌΣ τ ὦ. ΤῈ ομδημε γὰ5 τηδὰς ὑπάεγ ἴμε ἱπἤμεπος οἵ ἴΠ 6 ῥγεοβάϊηρ 

ποτοῦ (ΚΙ.). Νεβῖὶς (αν. Ρ. 1.5) .8}1}5 αἴϊεπιίοη ἴοὸ τπ6 Ἄοοπίγαβι θεϊνεθα 

18ε ϑαζαρ μέγα ἂπὰ ἴμε σρηρεὶ οὔ Οοα ἃ ᾿ἴ{π|6 ἰδῖθγ; δῃὰ ἷδο ἴο ἴμε ἔογπιοῦ 
ἐχρεδγίεπος οὗ ἴῃς ῬΒΠβιπε5 ἢ [6 Ἡ Ἔὔτενβ ἰπ ΤΠ οἷν σαπιρ. 

θΘ. ΑςΠ βἢ Ὀτθακβ ἴπῈ πονϑ ἴο Ὀανίά: 58.» δὲς ἤζε οΥ γαλευελ] 
115 οι ἰβ ποῖ υππαΐυγαὶ ἴῃ ἴΠ6 τοῦτ οἵ ἃ ΡΠ] βιϊη 6 ἤδη ἢ ἰ5 
ϑρεακίηρ ἴο δῃ [5γδϑὶϊα. --- Ζῴον αγί μῤγίρλ! απαὶ 11 ἐς γίρλ ἵπ' ῬῈ 

ἐγ ες ἐμαί ἕάοι σλοιέε ρο ομἵ απα ἐμ τα ἐς αν] Εἴκὸ δὴγ οἵ τῃ6 

οἰοοΥβ, 18,5, --- μέ ἑάσις αγί ποΐ αῤῥγουεαά ὄγ “6 7Ζγγαη } ἴδε 
γοΐςς οὗ [η6 πλδ)ουΥ πλυδὲ δ ἀδείϑῖνα. --- 7. ΑΟΠΙ5ἢ 56 5 ἴο ἔδασ 

Παν]α᾽β ΔΠΡΟΙ, 85 ἴθ 85Κ5 ἢϊπὶ μοί Σο εὖ εὐ ἐπ τὴς δγὲς οὗ “4 

Ζύγαπδ. --- 8. Πανὶ ά υἱΐεῖβ ἃ βυβρίοίοη ἴῃαὶ Αςἢ5ἢ ΠΪπι5 6} ἤπάς 
ἔδυϊε νι ἢ Ὠΐτῃ : σέ λαῦς 7 ἔρις... τὰαέ 7 νιαν ποί ροὸ απ ρλ 

ἀραΐηεί ἐλε ἐπιεηπΐδς οὗ νῖν Ζογα {16 ἀίηρ αι Τλαν! 4᾽ 5 τεαὶ ρ]δῃ 

γὰ5 58 ῃοΐ ἀἰϊβοϊοβεάᾶ. Τῆς δυΐμοῦ ργορδῦ]ν ἀϊά ποῖ βιιρροβε 6 

νου ἤρηϊ δραίϊηβε [5γδεὶ. --- θ. Ηδ τεσεῖνεβ γεηε να ἀϑϑυσαησα 
ται ἢδ 15 ὈΪδηγθ εβ5 ας απ ἀπιρε 7 Οοά ἴῃ ἴμε 5ίρῃιϊ οὗἩ Αςῃϊβἢ. ---- 

10. Τῆς οομπηπιδηά ἴο ἀερατγί δ ἄδννῃ ἴμε ἡεχὶ ἄδυ ἰ5 τερβαϊβά ἰπ 
ἀειδί!, ἴογ γα βῃου]Ἱά τεδά ψ πῃ (ὅ : δε γίσε φαγίν {πη τὰς »ιογπίηρ, 

ἡῖοι απα 1» νισπὶ τοῖσ εαγις τοῦτ Ττῴεε [ἀνα ρο το 1{ε φίαεε τυλδγε 
7 λανὲ τἑαπορεα ἐσέ, ἀραὶ ῥιε πὸ ευΐϊ ἀφεῖρσι ἐπι 1ᾧ»} ἀεαγί, )0» λοι 

αγί ροοα ἐπ γῖν οἰρὰ:  ὀμέ γίδο ἐαγέν ἱπ τὰε νιογηΐηρ ἀπαὶ γοι «ἀαδὲ 

λαῦε ἤἔρλ!, ἀπά ρο] τῃ8 οἴαυδα ἴῃ Ὀτγδοκοῖβ 85 [δ ]!}εἢ ουΐ οὗἉ 38. 
11 5 ἀϑϑυπιεὰ ὉΥ Ασϊδῃ τμαὶ ἴῃ 6 ὨΙρἢ-5Ρ τε νγασγίοσῦ ψν}}} ἔδε] 

ἰηϑυ! τα ἀπά ὑὈς τεπιριδα ἴο ἴᾶΚε τενεῆρα. --- 11. Ῥανία τπογείογα 

τοβα δατὶν “Ὁ γεΐμγη το 1ὲλε ἰαπά 97 1ῴε λίδεῆπμός, Ὀαϊ τη δλιεῆημες 
«ὐεπί τ ἰο 7ε:γεεὶ. 

6. ἼΓ ΝΣ] ( ρτεῆχεβ καί, τιεδηΐηρ: μοῦ οηεῖν λοι ὁμί αἶδο ἐὰν φοΐρρ' οι. 1ὶ 

σδηποῖ θὲ ἀεηίοα τμαἱ 38 νου] θὲ 5πιοοῖμεν [ἢ ἰξ τοδα ἼΓΝΥ 2 ΝΟΥ ΓΝ 5))}»2 Ὅς 
Βαϊ (5 ἀο65 ποὶ 5εὲπὶ ἴο πᾶνε (ἢ Ρεϊζεσ γεδήϊηρ. ---- θ.. "ΠΡ" Ῥγοῦδ ]Υ 5μουὰ 

θε 7). τ ὍΣΟΝ ἽΚΠΟΣ] ἴῃ με ὕνο οἵβεν ἰῃβίδῃοςβ οἵ [Πε σοπιραγίβοπ, γε βπὰ 
ὈΟΝΠ ὋΣ ΒΊΟΝ μου ὰ ρεγπαρβ θὲ τεβίογοἀ πεγε, 2 8. 1411 1938, ὍΤῊε ὑτοτγάβ 
ἅτε Ἰδοκίπρ ἴῃ (58 ρεγῆαρβ θεσαυβε [ΠΕΥ γαγε ἰπουρπὶ ἴο θὲ ἱποοηρτυουβ ΠΗ 

ΑΘ 5}᾽5 παιϊοπα! γ. --- 10. ΤῊς Ηεῦτεν, 45 ἰϊ βδίαπάβ, ρυΐβ ἵνψο Ἄχῃογίδιοπβ ἴο 

γίτε ἐαγίν ἐπ ἐλ νιογμἴηρ ἴὰ ἱπυπηεαϊαϊε ϑυσοοβϑίοη. ὙΤὲ οἶδυδε ἰῃ (Ὁ νΒὶο ἢ 

βἰαπάβ ρεΐνψεεη ἴῃ οπὶ ταϊϊενες ἴμῈ ἀννοναγάπεβδ. [Ιἱ ἰδ δἀορίεἀ Ὀγ ΤῊ., Ἦς.» 

θτι., Βα, ΚΙ). Κι. ΑΒ ἴδε ςαυδε οἵ ἰϊβ8 ἰοδδ, γγὰὲ σϑῃ Οὔ] σοπ)͵εοΐυγε {παῖ ἰὶ 6]1εὰ 
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Ἶυϑι ἃ 1ἴπε οἵ ᾽υϑῖ ἵψο 11π65 ἴῃ ἴῃ δυομεῖγρε. Εοὺ ὙῪΝ ΥἼΣ)  ΙΘὮ ἄἀοεβ ποῖ 
5661 πδίυτγαὶ ἴῃ [ἢ 6 τηουτἢ οὗ ΑοΒίβῃ, 1 τοβίοτα 1)» πῦκ χὰ ὅν, ΤῊΣ βάτης 

τεσοηβίοη τεδὰβ δἱ ἰῃε επὰ οἵ [πε οὐμίτεα οἶδυδε ὡς ἄγγελος θεοῦ, ὨϊΟΒ ἰ5 

Ῥετθδρβ οτὶρῖπαὶ (δἀορίεα ὃγ ΚΙ.). 

ΧΧΧ. Τῆς παγγαῖϊνε 15 σοητπυοιβ ΜΠ ἢ τιμᾶ ρσεσβάεβ, [Ὁ]]ον- 
ἰηρ ἴπε ἰοσίαποϑ οὗ Πανὶά. ---- 1. νμεη ἢς δηά ἢΐβ τἤδη μοὶ ἤοπα 
ἴεν ἰουπά τῃαῖ “4 “4»πιαζεζιίς λαα ἱπυσαφα τὰς ΜΝερεό απα ἀσά 

σε Ζίξίαρ απα δμγη ἐξ τὐὐὰ 3 γε] ἴὰῈ Βεάανίῃ ἢδὰ ψαϊομεὰ 

τε ἀδράσγίαγε οἵ Πανὶ ὰ δηά ᾿ἴ8 πγεβῃ. ---- ῷ. ΤΠοΥ Πδα ποῖ ἐο]ονοα 

Ὀανὶἀ᾽ 5 τηεϊμοά οἵ νψαγίασθ, ἔογ {πεν μαά Κι] εὰ πὸ οης ὑυΐϊ ἀαά 
ἐαγγίοα εαῤήσε {ῴε τυοηῖση απ4 αὐ Τηαἱ τοῖγέ ἵη 12, σον σρισὶ 1 

2;γε4} τὰς Πρμτηρ πιδῃ γεγο ν ἢ Πανὶ ἃ. ΤὭδ σαρτῖνεβ ψεσε ῥτοῦὺ- 

ΔΌΪΥ ἀεβιϊηθά ἴο τῃ6 Εργυρίίδη 5ἰανε τηδτκεῖ. --- 8, 4. ΕἸπάϊηρ τῃ 
οἷἵγ θυτηθά, δηὰ τἢεἰγ (ἀγα }}165 σαττεα ἀναγ, Ὀανὶ ἃ δηά ἢΐβ τῆ 

τυεῤέ αὐρμα τὴ λόγὸ τας ἐπὶ ἕλεσι πὸ μιογέ ῥοτσεν 1 τές} με 

[ουπίαϊη οὗ ἰδᾶγβ γγχὰ5 Ἔχῃδιιβίθαά ; ὄπα ὴς ἐπῖρε ἐσελγγριῖς ἐπ- 

χες Ἰαπιεμ ῥεοίογὶ ἀσεγεί ἀρέογ." --- ὅ. Α5 ἴΐ βἰδηάβ, [ῃ6 νϑῖϑε ἰβ 

ἃ ΒΡ] ΔΤ ποίΐοα παῖ βου! ἤᾶνα σοι ἰῃ δ ἴῃς εηά οὗ 

ν.ἅ, ΡτΟΡΔΙΥ ἴξ ἰ8 ἃ ρ]055.---Θθ. Φοσυϊαῖ τυᾶς ἕπ ργέαί «γαἹ] 
Οεη. 325 714. χ'δ; μ» {τε φεοῤίξ φγοῤοσεα τ τἰορφ ἀΐρι] Ῥορυϊδῦ 
᾿παϊρηδίίοῃ Θαϑιν ἴΠΓη5 ἀραϊηϑὲ [Π6 ΓΌΪΕΙ ἸΏ σᾶ56 οὗ ΘΔ ΠΥ. ---- 

Ξον τε τομἶ 97) ἐυενγ σπιό τὐᾶς εἰ ἠεγε 41 2 Καὶ. 47, ψὮσδγε Ἐχίγεπχα 

δηεῖ 15 τυ ἀδβοπρεά. Βιυῖΐ τῃς Δ]16Ἃ ρῆγαβθα ὀλτοῦ ΟΥ̓ τοι ἰ5 

υϑεα 4150 οὗ “1977 τῆβϑῃ, 74. 1855 2 5. τη5. Ἴη (5 οα56, ἰῃ6 ρτίεῖ 
τυγηδα ἴο ΔηρΈΓ. --- 8.“ δαυϊά Ἰοοξ εομγαρε ἐγ γεσηες οπ Υαλτυολ 

Λὲς Οσα 85 1ἴβ βϑῆονῃ Ὦγ 15 ρσοπιρί δοίίοῃ. --- ῦ, 8. Οοπιιηδπά- 
ἰηρ ΑΡίαῖμαγ ἴο Ὁπηρ ἴῃ6 Ερῃοά, ἢ δϑίβ: ϑδάσά 7 φιγεμε Ζλὲς 

δαμ «“λαή 7 οὐεγίαξε άενι 7] ἴῃς ἀου 6 φιεβίίοη 15 τεα}}γ οη6 ; 
1 ψοσα ναΐῃ ἴο ρυγϑαα ἀη1655 ἢ6 οουἹὰ ονετίακοθ. Τὴδ ΔΉΒΜΟΙ γᾶ 5 
αἰηττηδῖίνε : ὥμγεμέ, ον λοις σλαδέ σωγεῖν ουεγίαξζε αηα σλαΐξ σεγεν 
γέσεϊδ. 

ΧΧΧ. 1. Ῥ᾽»}] ςἔ, ν.18, ἀουθι1655 ἴο θς τεδὰ γθορὺ τ πὶ Θ΄. --- 3. π5 ΣΝ] 
85 ἰΐ βἰδη 8, γείετβ ἴο [Ὡς ψότηεη. Βαυΐ 85 γε πᾶνε ἰαΐεγ ἴῃ Ἔχργεββ 8586 ἢ 
δῖ {ΠῈ } πδὰ ποῖ Κι Π6 ἃ ἃ τηδπ, νγαὲ βῃουὰ ργουδοὶν ἰπβετὶ Βεγὲ ἩΠῊ 66 Ὁ5 ΓΝ) 

(ΤᾺ.) νῃίομ ψου]ὰ ᾿ποϊυάε [Πε οἱ ἃ πιεῃ δηὰ Ὀουϑ. -- 8. ΠΡΥῚΦ Γ)}] 6 βδτὴς 
οοπϑίγυοιςίοι ἰῃ ν.1δ,--- ὅ, ΤῊΣ γεῦβε ἰ5 βυρροβεὰ ἴο Ὀς ἃ ρἷοββ ὈῪ Βι., πὰ οδῃ 

4 Οἴςοτο, οἰϊεὰ Ὀγ ϑαποΐυϑ, ϑοῦπι. Ρ. οὔς. 
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ἴῃ ίασϊ με] Ὀς Ξραγεά. ---- θ. ἼΣ.}] Οε53.35 6η)2. ΤΠε πιδβουϊπς ἔοσπι 8 υβεὰ 
εἰβενβεσζε ἐχοερῖ ἴῃ 4. τοῦ, εἶ. Πανίάβοῃ, ϑγρήακ, ὃ 109. ---- 27 τεδὰ 7.5) Ὑ 1Β 
δε Ογξ, οἵ. ν- 33, --- 1) ριπλ}}} [86 οἶδυβε τεδὰβ |ἰκὸ ἃ Ἰαῖεσ ἰηβεγίίοη; ἴΐ 15 

ποῖ Ἔχϑοῖ ἀυρ]ϊςαῖεα δηγνῆετε 656. ---- ἢ. ΑὈΙαῖμαγ ὁσουτβ 2229 239, ργοῦδὈ 
ἔτοτι ἴῃς 84π|6 ἀοοσυπηεηῖ. --- 8. ἡ ἽΝ] τοῖρμὶ θὲ οοπβίγυεα 85 ἴῃς Ὠγροϊδεῖίοαὶ 
ἱπιγοάυοιίοῃ ἴο ἴμε τεὰὶ αιυεβιίοη : ἐ.. 7 2 γσιξ, 5841} ονεγίακε) Βυϊΐ 6 τεδὰβ 

ἰπιετγοραίϊίνευ, απὰ ἴῃς δῆβυνεῦ τ ἔανουτβ ὑπαὶ τεδαάϊηρ --- τεβίοτε ἱμεγοΐοσγα 
ἡτῖνη ΟἾΝ 6.). το Ὑν 5} οἷν τ Κι 1135.2 Κὶ, 55 638, δηὰ εἰβενῃετς, οἵ τπηδγαυσΐηρ 

δα 85 Ὦδτα. 

9. ᾿ανϊά «πὰ ἢἰβ τηβῃ Ἵαηηε ἴο ἴῃς ἤηαϊ βέσογ. Τῆὴε πᾶπὶς 
ΟσΟυΓ5. ΟὨΪΥ ἴῃ [5 ρᾶβϑᾶρβ, δΔη4, ἃ5 ψὰ ἴᾶνε ἢὸ Κηον]εάρε οὗ 

Βανι ά᾽5 οὐ]εςῦνε ροϊηϊ, ᾿ΐ ἰ5 ἱπῃροββϑίθ]α πον ἴο ἰἀΘὨΓΠΥ (ἢ 15 τανίηδ. 
--10. 454 λεγε γεριαίπεα ὀελίμα πσο ἀωμπάγεα μιοη τυῖο τυόγε ἴθ 

ἐχλσιοία ἴο ἐγοος τἀε γααϊὶ 8εδον, απαᾶὶ )αυϊά απα )ομγ ἀνπαγεα 

»ιϑη ῥμγεμδα  ἴῃ6 ἴψνο Παῖνθβ οἵ [ῃ6 νεῖβε ἤᾶνε ὕθθη {γδηβροβεά 
ὈΥ τηϊβίαϊε. --- 11. Τῆς Ρῥϑι ἰουπά απ ργρδαη, Κηονῃ ὈΥ 5 
ἄγεββ Οὐ ἢ5 ἰβαΐῃγοβ, ἡ οτΩ ΤΥ Ὀτουρῆϊ ἴο Πανὶ, δηὰ το ψῇοηι 
{ἢν ρᾶνε ἴοοα. ---12. Αἴεσ ρἰνίηρ Ὠἷπὶ νναῖοσ, φὰς» σανε ἀΐνι ἃ 

εαζε 97, 302} εἴ. 258. ἘῸΓ ἃ ϑιδγνίηρ πηδῃ τῃϊ5 ψουϊὰ θὲ ἐπουρῃ. 
- Ηρ ερίγ γεϊμγπεα 19 ἀΐνη] Ἀ6 δὰ Ὀδθη ἴῃ ἀρρθάγαησα [{{61655 

ἴτοτὴ ἢ 5 ἰοῃρ [Δϑϊ. --- 18, Το αν! ᾽5 αυεϑιίοη σοηοογηΐηρ ᾿ἰπιβοὶ 
ἢ6 Τερ] 65: 7 σα» αη ἔργρήαπ ἐπή, τεγυαμέ Ὁ απ Ανιαέεξί, απαᾶ 

"ι}) »ιασήορ σδαπώρηφα πιο, ὄδεαμσε 7. γεἢ} εἰκᾷ, “άγες ἄαγς αρο. ---- 
14. Ηΐβ δεοουηῖ οὗ ἰἢε ἐχρεάϊίοη : ἢ γαΐαεα τάς ΛΝνερεὸ ο7 τλε 

Ολεγείλις} ἃ εἴδη οὗ ἴῃς ΡΠ ϑιπε5, ΖΡ. 2ὅ. --- 15. ΤῊΣ οαρτῖνε 
οἡ Ὀδίηρ ἀϑκεά ἴο δεῖ ἃ5 ρυίΐάβ, σοῃβεηῖβ οἡ σοηάϊίοη ἴῃ Πανὶά 
1} βνεδγ ποῖ ἴο Κι] Ὠΐτη, οὐ ἴο ἀε]ῖνεσ ἢϊπὶ ἴο 5 πηδβῖορυ. -- 

10. 1,εἀ Ὀγ ἴῃ 5ἰανε, [6 Ὺ σοῦλθ ἁροὴ ἴῃ δηθηιν “ γέαα ουεν' {δὲ 
7αεε φῇ τὰς ἐομμγ, κα ἥηρ ἀπά ἀγίπξίης σπα ἀαηπείησ)] ΝΕΤῪ Ῥοβϑ58ὶ- 

ὈΪΥ ἴῃ ἃ τεϊϊρίοιι ἔεαϑβί --τομ σεεομπί 97) αὐ ἀξ ργεαΐ «ῥοΐ τυλῖελ 

ἡὰεν ἀαά ἑαξεη. ---1Ἴ. Απά Ταυϊα «νιοίς τάσνι “γοναὶ πσίδρά (Ὁ 

εὐυεμίη] ἴῃς δἰίδοῖκ ννγᾶβ βυδάδη δηά βοοῦ ἀδοϊ δὰ, δῃά ἴῃ βυσοδββ 
νᾶ σοῃλρ]εῖε : δοπό ἐφεαῤεά ἐχεεῤί ον ἀμπαάγεα γονῆς μιόρὶ τυὴο 

γοαε “ῤονὶ 1.6 εαμιεῖς ἀπά "64. 

9. ὋΦ25] οοπ)εοϊατγα!ν ἰάεπεῖβεὰ ψνῖἢ γιασί ὥστε (ὉΥ Ουέτίπ, μιαϊξε, 
Ι1. Ρ. 213)" οἵ ψἱτὰ ᾿ϊ5 Ῥγδηςο ἢ ἤαα δλεγα (ΌΥ ΒΗ], σον. Ρ. 88). ---- ὈΣΓΌΣΝ 

Ὑ1Ὸ}}] οδῃ ΟἿΪΥ τπεϑῃ ἴῃ ἰΐ8 ργεβεπῖ οοπποχίοη ἴπαὶ ἴῃς τοϑὶ (θεβί 68 ἴῃς 5ἰχ 
Βυπάταα) βιαγεὰ βεμίπα αἱ ΖΙκίαρ. Βυϊ ἰΐ 8 ἃ σοῃβίδηϊ [εδἴαγε οὗἩ [ῃς ἰγδάϊ- 

1 ονε ἴδε οἰϊδιίοη ἴο ΒΒ. “μὸ υοεέ. 
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τίοῃ ταὶ Πανὶ μαά ΟὨΪΥ 5ἷχ ῃυπάτεά πιεπ ἢ Ηΐἷπι, 580 ἔπαὶ ἴποτε ὑσετε πόμα 

ἴο βἰαῪ δἱ Ζίκίαρ. Με τωυϑὶ ἱγεᾶὶ ἴῃς οἴδυβα δ5 δὴ ἱπίγυάες (Ἶγε.). Ἐν. 
(ΟΝΨΠ, 111. 144, Ε-ΤΥ. ΠΠΙ. Ρ. 105) Ὀγοροβεβ ἴο ἰπϑ.τ ἃ οἴδυδε ---- οι» ἀμράνεα 

2α:-εα συέν, α»πα (δε γεσί “ἰαγεά, Βυϊ ἴῃς πεχί νεῖβε ἰ5 (μεπ γεάυπάδηιϊ. --- 
10. Τῆε οτάεγ 'β ρεγνεῖβε, ἀπά ἴῃ ἴννο πμαῖνεβ οἵ ἴῃ 6 γνεῦβε δῃου]ὰ Ὀς ἰγδῃϑβ- 
Ροξεὰ (ΝΥ ε.). τ υ0] οἿΪγ Βετε δηὰ ν.2), Ὑ8ὲ σοπίεχὶ ἱπαϊοαίεβ ἴῃς πηεδηΐηρ, 
οὔ. Ὧν ὦ εογῥτ6 ἴτοτη 8. ΠΡ 685. --- 11. ΣΌΣ ΦΟΝ] τ νου ὰ Ὀς τότε Ἰορίςαὶ 
ἴο ἀεδογῖθε πη μεγε 85 ἰδίηΐ οἵ βιδενίηρ, δῃά ἴο ἰεᾶνε ἢἷβ γϑοθ ἴο 6 ἀΐβοον- 

ετεὰ ἰαϊες (ΚΙ.). τ ϑὅπῦ τυ) }] 1Ὲ 5θαπιβ βαρεγβμπουβ ἴο [6}} υβ Βεγε ἴμδὲ 1ΠῸῪ 

βάανε Ὠΐπὶ (οοά, πὰ [πε ἴο δεά ἰδίεγ ἰμδῖ {πεν ρανε Ηἷπὶ ἤρβ. Ἡονενοῦ, ψης 

ΤΑΔΥ δοοουπὶ ἔογ ἴδε οἰδυβε 85 ἃ ρεηεγαὶ βΒίδι επηθηί -- ἐεν ὀγοτερὴξ ἀΐρε 10 

αυτά «»πὦά σανε ἀλνε )0οά ----ἴο θὲ [ΟἸοννεα ὈΥ {πε ἀεῖδ:5, --- 18. ὈΡῸΣ 525} 

Ἰδοκίηρ ἴῃ ΟΒ, δὰ ποῖ ἱπιργουδῦὶυ [μῈ ἱπβεγίίοῃ οὗ ἃ βογῖρε. [1 ψουὰ ποῖ 
ἀο ἴο ρῖνε ἃ 5βἴδγνϊηρ τπηδῃ πιο (οοα δὲ οἠς {{π|6..--- 18, πφὸ 05] 3 Μ55. 
οἵ ἢ αὐὰ Ὁ)0Ὁ") ΒΟ 566 πὶβ πεοεβϑαευ, οἵ. 990, --- 14, 3})}]7 τῃ6 γεγῦ υδεὰ 15 
[οἸ]οννεὰ Ὁγ δὲ ἴῃ ν.ἱ, δπὰ τῇς ργεροβίτίοπ 5ῃου!ὰ [γε ᾿πβογίεὰ βεγε ( γε.) -- 

25] ἴδε Ρθξορῖὶς 50 παπιϑᾶ ἀτε ἀνε! ]ογβ ὁ ἴῃς 5ῆοτα δοοογάϊηρ ἴο ΖΕρΡΒαπί ἢ, 
ὙΠῸ δ'50 αϑϑοοίαϊεβϑ ἴπ πὶ ν 1} [ἢς απ οὗ [86 ΡΠ] Ἰϑιπὲ8 δ5 ἀοεβ Εχεκίεὶ 

(2516). Εἰδενβεγε ἴ86} ἃγε τπηεπίϊοηθα ψ ἢ τΠῈ ὉΓῸΡ 85 πιακίηρ ἃΡ Πᾶν δ᾽ ε 
Ῥοάγ φυατά, 2 5. 818, ((, Ε, Μεγετ, Οσεεε. (ἐς Αἰενὰς 1. Ρ. 367. (Ὁ Βα5 χορρί 
Βετε, τε πάϊηρ 8 οἵὁ ἃ 51 πη} ]ὰγ σοηξαβίοπ ἴῃ 3Ὲ) ἴῃ 2 5. 2033; 458 χολθεί. ---- 
σὴ ἌΦΝ ΤΟΣ] τῆς αἀἰβέτεπος ἴθ τΠε ἔοτπι οὗ ἐχργεβϑίοῃ ἱπάϊοαῖθβ [μδὶ (ἢ 6 

Ῥῆταβε ννᾶ8 ἰηβετίθἀ ὮΥ ἃ βουῖα 0 ννᾶ5. βυγρτγίδεά τῃδι [δῇ 5ῃου!ὰ ποῖ ὃ 
πηεπίϊοπεά. Τῆς Νερεῦ οὗ τῆς Ρεϊειμιῖε ἀπ τες Νερερ οὗ (δἱθὺ νουϊὰ 

Ὀε ἐποιιρῇ ἴεγγίϊουυ ἔοσ οπε ταὶ. --- 1δ. Αἱ τπε επὰ οἵ [Πε νεῖβε 6512. ἀρτὲβ ἱπ 

δὐάϊησ: “μα ἄξ ττυαγε (9 ἀξΐρη. ---- 16. Ὁ») {πε οἴτουϊε οὗ τῆς βαποίιδγυ τηδάς 

δἵ ἴῃς [εαϑβῖβ ννὰβ ὑπι ου θῖν ἃ ἄδποθ. ὙΠαῖ ἰπῃῈ Βεάαν τη νοτε μετα ἀδηοίηνσ 

Ῥείογε τῇεῖγ μοάϑβ, 15 1π6 τηοβὲ παίυγαὶ ἱπιεγργείαϊίυυ οὔ [ἢ δοεπα. Αταβὶς 
ῬᾶγΆ}1 618 ἀτὰ ρίνεη Ὁ. Ν 6. δξίσοση, 111. Ρ. τού, ψῖ ἢ ψν ϊςἢ σοιηρᾶτε ΝΟ] οἰκο ἶβ 

ςοπιτηεηῖβ ἰη Ζ,2), 770. ΧΙ. Ρ. 710. --- 17. τὴτ Ὁ3»] 6Ὁ 5βεςπιβ ἴο ἢανε ᾿ιὶ Ν2} 

Ὅ9.)) τ Ὅσον ΠΟΙ ἰβ δάορίεἀ Ὁγ βὰ. Βαϊ ἰπ 50. ἢ} ο45ε5 ἴῃ βδοτῖες οἴδυβε 

μαβ 186 ῥγεϑυπιρίίοη ἴῃ [15 [ἀνοιγ, --- Ὡπ2) 5} τ 5. 51}}} ἀἰδραῖϊε νεῖμεν ἴῃς 

τλογηὶηρ οἵ ἐνεπίηρ τ ΠΠρϊ ἰ8 ἱπιεπάθά. [ἢ ἴῃς τπηδ)ογν οἵ οᾶ565 ἢΦ) 5 σδῖ- 

ταῖη]ν ἴῃς ἐδυν ἐνεπίπηρ ἤθπ τη ὕγοεζε Ῥεορίηβ ἴο 5ἴϊγ, θὰ {μετα δε α5. ΠῸ 

τθᾶβοῃ ἴο ἱπῖεγρτεῖ οἰξουνν δε πεῦο, ὙΠῸ ΠΟΥ νγοτα ΠΟΥ ἴακοη ΟΥ̓ βυγρτῖϑε 

δηὰ βεεπὶ ἴο ἤᾶνα τηδὰθ πὸ ϑβετίουϑβ γεϑίϑίαπος ΤῸ ϑύρροβε ἱπαΐ [λαν! βρεηῖ 

πε ψῃο]ε ἀαὺ ἰπ βἰδυρῆϊον ἰ5 αἰ βη οι, --τ σσσπο δας τὸ τῆς αἰ υ]γ, ἔος 

ἱπιογρτγεῖεα ἱπ τἰῃς παΐαγαὶ βεη86 ἰξ ψου!ὰ ἐχίςπά ἴΠε δἰδυρηϊοτ ονεῦ ἵν μος 
ἄδγβ8. Τῆς (οτπὶ τπόγθονοῖ ἰἴβ ἀρ πογπιαὶ. ὍΤΏς Ὁ σα ΠαταΪγ Ὀ6 [Πς ργοποιπίηαὶ 
5Βιβίχ, ἀπά τῆς δάνου αὶ ἐπ ϊπρ ἰ5 ἐαυδὮ]ν οὐἱ οἵ ρίαοθ. Τῆς ἴεχὶ 15 ργορα οὶ 

σοτγαρῖ. “6 βεεπὶ5 ἴο ἢᾶνε οἵ ἴο οοπ͵εοίατε σπλπσνς, Τῆς ΒΗ]. (τη πιο ΔΙῪ 

βαρρεβῖβ Ὀγπον; 6. Ὀουππῦ (δάορίει! Ὀγ Βι.); ΚΙ. ὉΠ 593. 

18, 19. Πανὶ ά τεβουδβά 411} [πὶ ῃαα Ὀδεη οαγτιεαὰ ἀιναυ, πολι η 
τύας γη οί} 2 5. χ7.--- 20. Τα πιοραπίηρ οὗ [πὸ οὔβουζγε νεῖβα 

). 
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τυϑῖ ἤᾶνα Ὀδοη {πδΐῖ, ἰῃ δά αἰτίου ἴο τεοονογίηρ ᾿ἰ8 ονῃ, Ὠανὶ ἃ 

οδριυγεά ἃ ἰᾶτρε ἀπιοιηῖ οἵ οἰ μεγ ῥγοροτίν. --- 31. Οἡ ἴῃς τείυγη, 

16 ἴνὸ δΒυπάτεά ψῆο ψετγα ἰεΐς θεηηΔ σᾶτης ἴο τηδεῖ [ἢ 6ΠῚ, 

αηα ταῤμηεα λέν. ---- 2, ΤῊΣ ὈΆΒΘΓ τηθῃ δηϊοηρ ἴῆοβε ῃο Παᾶ 

ταδτο με ἴῃ τῃ6 ρΡυτγϑυϊς ργοροβε ἴο Κεερ 4} ἴῃ6 Ὀοοίγ ἴογ {Ππεὶγ ον 

ΠΟΙΊΡΔΗΥ : έεάμεε ἐἠδν αα ποί ρο τοῖζά “5 ἴῃς ῥτθβθηῖ ἴοχί σεδὰβ 

τοῦ γιὲ -----τῦς το ποί σίυε ἤάενι οὗ “76 ὀοοέν τυλίεΐ τῦῦ γερεμεα 

186 ἴεγι δοοδ᾽ ϑῆοννβ ἴῃς 0 ργανίουβ {6 ννγὰβ ἴο Ὅς τεοορηϊζαά. 

ΑΙΙ τε ψου]ά ρῖνε ψουὰ Ὀὲ : τὴ εαελ ριαπ Ἀϊς τοῦζς απα λἰς ἐλὴξ 
ἄγε ἐμαί τάν γιαγν αα Ἰάερι ἀτυαν απο ἄξῥαγί. ---- 28. Ἡανϊὰ 
νεῖοαϑ ἴῃ ῥὑσοροϑβιτίοη : 220 πού ὧν 59 εν γαλευεὰ ἀας [τυγομρἀξ 

ρον μι αγια 2γερεγυσαῖ 5. Ιη]υβίῖοα 18. ἃ βίῃ δραίηβὶ Οοά, δηά ἰῇ 

τηῖ5. σΑ56ὲ ἴῃ6 ἱπηρταιί 46 15 Ἔϑρεοίδ! ἢν οοπδρίούου. --- 924. ΤῊΣ 

ἰδηρυαρε οὗ Πανὶ σοπίϊηπε5 ἴῃ ἴῃ6 σουρϊεῖ: 

Α΄: δε ῥογεορ οὐ τε ὁπό τυῖο ροες ἄστυ» ἱμίο δαίήῖε, 

50 ἐς ἐδε ῥογέξονε 97 1746 ο»:δ τυὴο γερ! αἷς τοὴ ὦ ἐἀε ὀαρρσαρέ. 

ΕΔΙῪ βιδίαϊες (εηδοιτηεηῖβ ΟΥ γα ρα]αϊτοη5) γεσα Ραΐ ἴῃ ταγττηΐοδὶ 
ἔοτιη ἔοσ Ὀείζεσ τεϊεηςοη ἰῇ τθτηοσΥ. ΤΠ οτίβίηδὶ οουρ]εῖ ἢᾶ5 

όσα Ὀθθη ἱπογθαβεα Ὁγ ἴῃμε δά ἀβδά νοσγάβ: Ζάδφν σλαΐ τἦαγε αἤᾷε. 
-26. Τῇῆε δυῖμον δά 5 τμαὶ “ον Ζηαί ἥνις οπ {πεν για 1) ὦ 

σἰσίίς ἀραὶ ἃ φγερεάεπί ἐπὶ Πγαε, Ἰανὶά᾽ 5 ἀδοἰδίοη ἴῃ ἴῃ6 τηδῖίεσ 
Ὀεοδηια ἴῃς 2γεεεάσρζ (ὩΒΨΦΏ.) ; ἴξ νγὰβ ἃ εἰσί δὶ ἢ6 τηδάθβ 1ἴ 

ἃ δθησταὶ τὰϊθ. Οἱ, Βηήρρ5, Δἰἔιρράεγ Ογπείσηι οὐ “ες Μεχαίμελβ, 

Ῥ. 2448 

18. Τῆς ἔτο τυῖνεβ βεεῃ ἴο ΡῈ δὴ ἀθεπβουρηϊ, 85. ἴῃ νιδ,--- 19, Ὁ ΡῸΥ] 
βεειῃβ ἴο Ὀεϊοηρ Ὀείοτε Ὁ.2 Ἴῦν, ἀπά (Π15 ἰδ ἴῃς οτάεγ ἰπ δ. Ῥοββί ΟΪΥ ποννενοῦ 

ἃ Μογὰ ἢδᾶ5 (8]]6ἐἢ ουαἵ; με βΒῃου]ά ἐχρεοῖ: Ὀ)2 ΡΥ Ὁ Φ) 15. --20, Τῆς νεγβα ἃ5 

ἴϊ βίδῃ 45 15 ἀπἰ πίθ Πρ ]6. [115 ου]εςξ τηυβὲ με ἴο [ΕἸ] ὰ5 [Παΐ ἴπ δα αϊτίοι ἴο [πε 

τεοονεῖ οὗ ἢΐβ οὐνῃ ροββεβϑίοπβ [λανὶ ἡ ἰοοκ ἃ Ἰαῦρε διπουπί οὗ οἴμεγ Ὀοοίυ : 

απίο ῥέεμς σέ φιοαῖ ἐΐδεγ συεγαν χοῦ μη, φυρος οἴ ἀγησοα φμας αὐοίμ- 

ἐγ Αν»ιαίεξι:, 88. ἸΚΊΠΊΟΩΣ 8 τεπάδγοά ὈΥ Θά. Βαϊ {Π|8 15 ποῖ ἐχ- 

Ρτεδδεα ὈΥ ἴπε ῥγεβεηῖ ἰθχῖ, Υε.᾽5 τεβίογαϊΐοη, δοοερίεἀ ὈῪῚ τ Βα., Κὶ.» 
τρᾶΚο5 ἴῃς Ρεορίε, ουἵ οἵ ρταίίξιάε, ταβίη 4}} [ἢ 6 δῆθδερ ἀπά οχεπ ἴο [αν δ 

[58 δῆατε. Βυΐ [15 ἰ5 ςοῃίγατυ ἴο ψν παῖ (Ο] ον, γἤοτε ἴῃς ἴνο Πυπάτεα βῆαγε 

ἴῃ ἴῃ Ὀοοῖν νυν ἢ (Π6 οἴποῖθ, 1 βυβρεοὶ [μ6 οτὶρίπαὶ ἴο πᾶνε θδδθ βοιῃείπίηρ 

τ|κε τη ϊ8: τὰ κὸῷ ΠῚ ὍΣ ὅπ δῦ ὈΟῸΡ ὩΣ ἼΦΝ ΡΖ ἸΝγπ 2 ΠΝν. --- 31. 05" ΦὉ)] 

βῃου]ά ρῥγοῦαρὶγ ΡῈ ὈϑὺΡν, ᾿γανιὰ βεὶπρ ἴπ6 παίαγαὶ βα ] θεοὶ, (,,,. ---- ὅν. Φ.}} οὴ 

1πὲ οἵδε ἢδπὰ ἰβ τεδά 8 ἃ ρίυγαὶ Ὦγ (532. Τῆς πιὲπ ἰεῖ Ὀεπἰπά πουἱἹὰ ὕς τῆς 
ὉΠ685 ἴο αδὶς ίογ ἴῃς νγϑίαγε οἵ [ποβ8 ὑνδο πδὰ ροπε ἱπῖο ἴῃς Ὀαί!]ε (Ὑε.); ος 
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Ὀπν ψὰ 5που]ὰ ργορδοὶν τεδὰ πὸ (-ξ 5). --- 993. 03] 15 Ἰδοκὶπρ ἴῃ “ὅ. ---- "Ὁ»] τῃς 
βίηραϊας ἔογηι ἴ5 πὸ ἀουδί [ΠοΤΟΟΡΉΪ ἰάϊοπηδῖίο. Βαῖ { νγε τεϊαὶπ ἴἴ γε βου] 
ΔΡΡΑγεμΥ οἤδηρε ὈΟΙἢ 1) 8η4 Ὁ ἴο σοτγγεϑροπμᾶ, [ζ 8. βαβίεσ ἰπετγείοτε ἴο 

τεδὰ ὉὉ}» ΨΠῊ 8 Μ55. οἵ ΞΏ, ἀπὰ ν ἢ 65 3,. -- 38. ἼΦΝ ΓΝ ΠΝ] 6δ᾽ ἀπάουρι- 

εαἱγ τε 5 ἼΦΝ ἽΝ ψ ΒΙΟΙ 15 ἴο θὲ ῥγείεγγεα, θεοδυβα ἰΐ τηα κε 8 4}1 {Παὶ (ο]]ον5 

8 τεᾶβοῃ ἴογ ἴῃς ἀϊββυδβϑίοῃ. Βαΐ ἰπῃ [μα σᾶϑε 7.) 8 Ἰεῖ ψῃουΐ δὴ οὐὐεοῖ ἀπά 

ταυβῖ Ὅς τερ᾽δοεὰ ΟΥ̓ ἀποῖμευ νεγῦ, 88 πΦ», 145.--- 394. ὙὙ5]} οὗ ἴῃς ΑἿδ 15 
ΟἹΪΥ ἃ 5οτί δε ̓8 εἴτοσ. --- 36. ὉΝ ἼΦ 0] "ΝΎΦ.2 ουπὰ ἴῃ βοπῖς οορίεβ ἀπὰ εὐϊτοπ8 
ΒΕΕΙῺ5 ἃ {Π||6 Ὀεϊζεσ Ἠεσς. ---- ΠΙΠ ὈΥΠ Ψ] ἃ ἰτεχυεηΐ ρῆγαβε, Ἔβρεοΐα!ν ἰπ Ἰαΐϊα 

ντϊοτβ, [1 παίαγα!ν ἱπηρ} 165 ἴμαὶ ἃ σοπϑίἀθγαῦ]α {ἰπ|6ὰ μδά εἰαρβεὰ βἴποε με 

ενθηΐβ πασγαῖεά. 

26. Πανίὰ υ8ε5 ἴῃ6 ὈοΟΙΥ αἱ ἢἷβ ἀΐβροβαὶ ἴο ψίπ ἴῃς μεαγίβ οὗ 
7υἄΔῃ. Μοπβαπιηηθά᾽ 5 ριοοεάυτε δἴεσ ἴῃ θαῖ]6 οἵ ΗἩοπείη ν}}} 
ΟΟΟυΓ ἴο ἜΝΕΤΥ ΟΠα. --- }76 σεπί 97 “7ὴ6 δοοίν ἐο Ττὼε εἰίδγς οὐ 7μάσλ 

ἀρ 10 λΐς Ζίπιονιοη] τοδαϊΐϊηρ ἢ (6. ὙΤῆδ δηυτηεδγαιίοη οὗ ἴονγῃ5 
{ΟΠ οννγ5. ΑἹ] οὗ ἴδπὶ βθθῖῃ ἴο ἢᾶνα Ὀθθὴ ἴῃ ἴῃε ϑουΐϊῇ (ουπίγυ, 
ποης ποτ οὗ Ηδὕτοη. --- 237. 2είλεί, ἃ5 ροϊπῖθα ουἱ Ὁγ Ὗε., ἴῃς 

βϑῖης ψτ ἴῃς Βελλμε οἵ τ (τσ. 433, ἴῆεσε τηεηιὶοηδα ἰπ οΘοηῃθχίοῃ 

ΜΠ] Ηοτιηδῇ δπὰ Ζικίαρ; οἵ, αἷἰδο “βεζλμέ, 705. τοῦ (αἶ5ο ψιῃ 
Ηοτδῃ). δΔαριοί- 'ερεῦ οτς οἵ [Π6 οἰτ[65 οὗ δίτηδοη, [ο05. 195. 

ἔν, 7ο5. 155 2115 (ψἰἢ ἘΒϊετΩΟΔ). ---- 38. 44γ067 νψγᾶ5 οτἱρίη4}}} 
τηεπιϊοηεὰ ἴῃ 705. 155, ΤῊΘ Ὡδπλα 5111} δἰίδο μεθ ἴο ἃ τυ ΐῃ βαϑῖ- 
βουτμοαβὶ οὗ Ββοῖβῆθρα. οδιῥλανιοζά βεετηβ ἴο Ὀ6 τηθητοπϑα ἢο- 
ΜΏοΓα εἶδε. Ζελδηιοα, 705. 15 Ὁ 21} 1Δἀεηπιῆεα Ὀγ ἘοΡίηϑβοη. ---- 
29. ον ἴπ6 υὑπκηονῃ Δἰαεαί οἵ 18 νὰ 5ῃουϊά ρῥγοῦδοὶνγ τεδὰ 
(αν οὐ ἴῃ Ὀα515 οὗ (ῦ. --- 7.ε εἰϊες οΥΓ διε 7εγαελπιεεδέε ἀνά 
με εἶδες οΥ “16 Αεηί] 2η}..---80. Ζογιαὰ 74. τ Ναπι. 21τἢ, 
ον 20γ- “απ νθ 5Βῃου]α ῥγοῦδΌΪΥ ταϑίοτε ἴπ6 νγ6}}- πον “29: ῦ 

ϑδἀεόσ “ἴοβε δῦβεησς 5 ἱποχρ] ςοδΌ ]6. --- 31. “Ἰεόγοη, ἴῃς οὨϊεῖ 

οἰἴγ οἵ Τυάδι, οσουϊά ποῖ ὃς ἰε οὐαἱ ψηεη 41} ἴῃ6 ρΐδοθβ ψεῖε σὰ - 

τε οτθα τυλεγε αυϊά ἀπά τογομγηφά, ἄς πα ᾿ΐς γιό. 

26. γπ5},.0] καὶ τοῖς πλησίον αὐτοῦ 65 56επι8 ργείεγα]ε; 86 Ἰγυ ΓΟ μ85 ἴῃς 
ςοπ)υποίίοι Πἰκς (δ. --- 37. ὈΝΓ221 τττθη 85 πα ψογὰ ὉΥ Βαεῦ; ἴῃ Οἷπβ- 

Ῥυτρβ ἴεχὶ ἴἵἴψγο ψογάβ οοῃπεοίεα ὈῪ [8 Μδαψερῇ. Τῆς πᾶπιὶε οὐουτβ ἴῃ 

ΘΒ Α͵5ο ἰπ 7058. 1539 (009 38) 7υϑὲ Ῥείοτε Ἡογπιδῃ. [π οὐγ ράββαρε (Ὁ [45 

Βαιθσούρ Ὑϊοἢ 5 ἰανουτεά ὮὉγῪ Ἐπ. δπὰ Τῇ. Εὸν Καριοίὰ (581, Κανια, ἴῃ 
708. τοῦ σῆτες 3} Πᾶ8 "θ", 6 μα5 Ῥαθμούθ. ---- ἽΓ.27] ἐν Γεθθόρ 658 ροεβ ὈΔ0 
ἴο ἼΠ9»3. Βοῖἢ πᾶπιθβ ἃγε ἰουπά ἴῃ [ἢ 1515 οἵ Τοβῆυα (1555 48 τοῦ 2114). (ἱ. 
Ζ4 ΤΡ. ΝΊ. ν. 6. --- 298. Ὑῦν ἰβ 1ῃ6 παᾶπὶε οἵ πιοσε [ἤδη οπε ρἷδοθβ. ΤΒε ῥγεβ- 
εδηΐ οπα ββουὰ ὕὲ ἴῃ ἴῃε Νέρεν, δῃὰ ἃ γυΐῃ 18 ροϊμῖεα ουἱ ἰῃ [Ὠϊ5 τερίοῃ 
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οδ]]εὰ “γίαγα (Β.Β], Οεορ. Ῥ. 183). Ιπ 708. 1533 γε πον πὰ πΊρῚ} ον νης ἢ 

(68 [ιαβ ᾿Αρονήλ. ΡτορδῦΪγ ὙΦ δῃουϊὰ δὲ τεβίογεά μος (οἴ, ὈΠΠἸπιαππ5 
Οὐοπιμηθπίδιυ δηὰ Βεππεῖῖ᾽β ἰεχὶ ἴῃ 5307... γλορξ' οἵ Οἰπβθυτρ δῃὰ ἰῃς 

Ποσασαοι εὐϊοπ8 5 νυεϊτεπ ΓΟ ὉΥ Βαεσ. [ἢ (Π8 νεῖβε (58 [88 οῃς πᾶπιε 

τοῖς ἴδῃ 3Η, ἰμβευτίηρ ᾿Αμμαδεί ν»Ἐϊ ἢ πιᾶγ ὈῈ ἃ οοτγαριίοη οὗ ᾿Αροήρ (ΥΝε.). 
11 ἀοεβ ποῖ βεεῖῃ ἴο ὑ6 ἃ βυβηοίεης δαϑὶβ οὐ Ψ ΠΙΟἢ ἴο τεβίοτε υ  (Εν.). 
(δ΄ βεειβ ἴο μανε τεδὰ 1 υὉ ἴοπὶ ν. 39, Ἐὺτ γΓ 3:9 τ: Σαφεί (58, ΡΌΣΦΝ, οἴ. 

ΒΆΝ], Οσεορ. Ῥ. 163.--- 39. Τῆε νεῖβε ἰ8 ἐχίεηἀ δά ἴῃ 658 ρευθαρβ ὈῪ ἀυρ!]!ςαἰίοι 
ἔτοσῃ ἴδε ργεοβάϊηρν. [Ιἴ ἄρτεὸβ τῇ 65» ἴῃ ρίνίπρ {με παπιὶς Οαγηεί, ψ᾿Ἡϊς ἢ 
Εν α]ὰ βιυιϊδϑιϊζυϊεβ ίογ 55. Εοτῦ ἴῃς ΑἸ ερενε, 65 μα8 ἴῃς ΑἸ εριεσίζσ ΚεπδΖ νγᾶβ 

ἃ οἴδῃ οἵ Τυάδῃ, 14. 118, θυϊ τῆς ῥάᾶγα!]εὶ 1 5. 2730 βεεπιβ ἴο ἀεοϊάς ἔογ ἴῃς 
Κεηϊζε δετε. ---80. “ηογ»"αὐ, ςἴ. Μοοτε οὐ 74. 117. ---- )ϑῦ  Ὅ22 ἴῃ [86 δαυ]γ 

εὐϊτοπβ δοςογάϊηρ ἴο Βδασ; ἴῃ τη ηΥ τεσεπΐῖ ομε8 (14 0]οπβκὶ, εἰς.) 97 532. [ἢ 

(Ὁ ἰὰ 15 τερτεβεηίεὰ Ὀγ βεεγελεόα. Ὅῆε ἀὔβεπος οἵ 850 ργοϊηϊπεηΐ ἃ ρἶδοε 88 
Βεδυβμεῦα ἰ5 τεσηϑγκϑῦϊε δηὰ ἴΠῈ πᾶπλε 15 ρεγῆδρβ οὔἱρίπαὶ. 19} βονενεν ἰ58 
ἴδε παᾶπὶε οἵ ἃ ἴονῃ ἰῃ Τυάδῃ, 705. 1543 1907. ἽΓΡ οσουτβ πονθεσε εἶβε ἰῃ 38. 

1 ἰβ ϑυρρεβίεά Ὀγ ΒΒ] (65. ,.7}},)} 813.) παῖ ἴΐ 15 τ18ε βᾶπιὲ νἱἢ ἼΣΡ ποιϊςςά 
αῦονε, ψ ἢ ἢ 5 ἔν ῖος παπηεὰ ἴῃ σοηποχίου ψ ἢ 1Φ». 1 5βουϊά 5υρδιτυϊα 

Α“γαά, 1ὰά. 116, Τῆς Μ55. οἵ (5 αἰβεν νἹάεἶγ. 

ΧΧΧΊΙ. Το ἀθδῖι οὗ 841]. ---Ἴνο δοοουηΐβ ἃσε ρίνεη οἵ ἴῃς 
ἀεαιῃ οὗ ὅ40]. [Ι͂ἢ ἴῃς οὔθ Ὀείοσε 5 ἢδ ἰ5 ῃαγά ργϑϑβϑά ἴῃ Ῥαῖς, 
δηά, ἴῃ ἀεδβραίσ, σοιηηγ 5 βυϊοϊάθ. [Ι͂ἢ τῆς οἴπεσ (οοπίαϊπεά ἴῃ 

4 88ηι. 11), ἢ6 Ὀερβ δὴ Απμδ] κίϊα σαπὴρ [ΟΠ ονγαΓ ἴο 5]δὺ Ὠΐπι, 
δΔηὰ ἴῃυ5 τηδεῖβ ἢἰ5 επά. Τὴ ἴνο δοοουηῖβ 56ε πὶ ἱπάδρεηάεηῖ, 
δηὰ ἰἴ 15 παῖαγαὶ! ἴο ΒΈρροβε ἴῃαῖ ἴΠ6Ὺ τεργέβεηὶ ἴῃς ἵνοὸ αἀϊβεγεηι 

δἰ γεᾶπ)β οἵ ἰγδαϊτἰοη. [Ι͂ἢ ἴπΠαϊ σ456 ἴῃ6 σῃαρῖου Ὀείοσε τ.ι5 σοπίϊηνε5 

ἴῃς παιταῖϊννε οὗ 28. [Ιἰ 15, ἴῃ ἰδεῖ, [ῃ6 ηἠδίυγαὶ βεαυεὶ οὐ τῃδὶ 

οδαρῖοτ. Εοσ ἴῃ τπᾶὶ ἴῃ6 βῃδάου οὗ ἴῃ6 σοτηίηρ ἀείεαϊ δἰγοδαν 
[41}5. Α5 ἴποῖε ρτγϑάϊοϊθά, 84] 5866 5 ἴϑγαϑὶ ἀείβαϊεα δπὰ ἢϊ5 50Π5 

βἰδίη ; Δπα σογηπη 5 βυϊοϊάα ἴῃ ἢϊ5 56εη86 οἵ δραηδοηϊηθηὶ Ὀγ Ὑδὴ- 

ψ ἢ. [Ιἴ σοπῆγπιβ [ἢΪ5 ἴο ποιίος ἴῃδῖ 2 5. 1 παῖωυγα! Υ σοητίπυεβ (ἢ 6 

Ὠἰβίουυ ψὰ ἤᾶνα }ι5ϊῖ [Ο]]ονεά, ουἱπιηατηρ ἴῃ Πανὶ ̓ 5 ἀϊϑι τ θα τ οἢ 
οὗ ἴῃς. Ὀοοΐγ ἴο πάῃ. ΟΠΑρΙοσ 31 15 πη ΘΟ ΘΟ ΘΒΑΓΥ ἴο [ἢδὶ Παττα- 

τῖνα, δηά ἰπ ἔδοϊ Ὀσθακϑ ἴῃ 6 τῃγεδά. 

1. Τῇε δοοουπῖ ορϑηβ δογιριὶγ : Ζ2ε λίεῆπες γοερὰ ἀραΐπε 

7 γαεί, απαὶ τε νιεμιὶ οὐ 7εγαεὶ ἤει ὀξογε “26 λίπος, ἀπά μὰ 

ἀρτυν τἰαίπ το ομηἑ Οἰοα] 5186] ννὰ5 ᾿τβαυθηῖν ἀείεαϊεά 
ἰῃ ἴῃς ῥ]αΐηβ. [Ἃἢ (5 οα56 ἴῃ6 Ὀαι]α νγὰβ ἰουρῃϊς οὐ ἴπεὶσγ ον 

διουῃά --- ἴῃς Ὠἰρσίι ΡΙΑοα5. --- 2, 8. ΤὭτγες βοηβ οἵ 540] ψεγε βἰδίῃ, 
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μα “δε πράξη ῥγερσεαῖ λαγα ὠρον ϑαμέ; {ἦε ἀγελενς ροΐ ἀΐρε ἐπ 

γαηρε απα ἀξ τας τοοιρραἶδά 1 τς ἴαχὶ 15 ποῖ σεογίδίη. ---- 4. 840}᾽5 
Ποπηηληὦ ἴο ἢἰ5 διιηουγ-εαγεῦ : γαῖ δἂἔὲν στυογα απα γμρι γΦ 

ἠἀγομσὰ τοῦτα 111 τὴ σαβε οὗ ΑΡἰπλθ βοὴ 74. οὐ 15. οἰοβεὶγ ρδγα]]εὶ. 

ΤΠετα, ἰἴ ννὰβ ἴο Ἔἐβοάρε ἀβαίῃ δἵ ἴ[Πε ἢδηΐβ οὔ ἃ ψοίδη. Ηδτο, ἱΐ 

8 ἐεί ἤάεες μπεγαρμσφσί ἐορς ἀπά γιαζε φῥογέ φΓ μιε] τθυβα 

{Πεπιβεῖνεβ τ [6 ΠΕΙρ]655 Ὀὰϊ σοηβοίουβ νατγίοσ, 14. τοῦ, ὙὍΠΣε 
ΔΙΓΩΟΌΓ- ὈΘΆΤΟΥ γοίμεσεά ὄσεαμοε ἦς τσας νειμεὰ αὐγαϊα 1 ΠΕΙΠοΥ ἴῃς 
ΔυΪΠΟΥ πηεδῃβ ἴῃ ἢ ννὰβ5 ἰῇ ἴοο ρτϑαῖ ἃ ρϑηὶς ἴο ῃεεά (ἢς οοπὶ- 

τηδηά, οὐ ἴῃαϊ ἢς Ὠαά ἴοο ρτεαῖ γενεγθησα ίοσ ᾿ἰβ Ἰογά Ἵσδῃηποῖ ὃ8 

τηδάβ ουὖἱ ψῖ ἢ οοτγίαϊηῖγ. ΒΕ Ἰαϊῖο 566 π5 τοσα ρσοῦδῦ]α. 8480] 

ἴδῃ φοῖς ἀΐς συμ τσογα πα γε πῤορ ἱη ομα οὗ ἴῃ 6 νῦν τατα 
Ἰηβίδηοεβ οὗ βυϊοϊάβ ἴῃ ἴῃ6 ΟἹά 1 βίδιηθηῖ. [Ι͂ἢ νἱενν οὗἉ ἱξ, [6 

οἰάθγ σοτηπηθηίϊδίοτβ ἀἰβοιβ5 ἴῃ6 αυδδιίοη οἵ ὅ8410}᾽5 ἤη4] ϑβαϊναϊίοῃ, 

ΘΕΠΕΥΑΙΥ ἱ ἢ δὴ πηΐανουγαῦ]α νετάϊοι." --- ὅ, ΤῊΣ ἀτιηουγ- ὈΈΆΓΟΣ 
ψου]ὰ ποῖ ϑυγνῖνα ΠΪ5 τηδβίει. --- θ. Τῆς ἱταρὶς εἰεπηθηΐ 15 ροϊπιεὰ 
ουξζ ἴῃ {με ἔλοὶ ἴπᾶὶ δανέ απα ἀϊς σοης σπα ἀϊς αγηιομ-ὀσαγεν ἀϊδα 

ἐορείλεν.. ---. ΤῊδ τάβϑυὶτ νγὰ5 [πα τῃ6 ἱπῃαθιταηῖ5. οὗὨ (ῃς οἰτ65 

ἴῃ ἴῃς Ϊογάδῃ νιον ἀδϑογιθαά [ἢ εἰσ οἰτἰ65, δηά τῇς ῬὨΠςτπ 65. τοοῖκ 

Ῥοβϑβεβϑίοῃ οἵ ([ῃϑτῶ. ΤῊδ τϑοονου οὗ {Π6 οτὶρίηαὶ ἰεχὶ 15 ἀ σα ]ι. 

ΧΧΧῚ. Τῆε ᾳαεβίϊοπ οἵ {πε ρίαςε οὗ [Π6 βἴοσυ οἂπ ὃς {ὉΠ σοηϑίἀεγεά ΟὨΪΥ͂ 

 θῈη νὰ οοπῖε ἴο ἴπε [οἸ]οννίηρ ομαρίεσ. Εὐτ ἴμε τεχὶ ψὲ ποὺν ἢδνθ δῇ 
δια Ἰτίοπαὶ βϑουτοα ἴῃ ἴῃς (Ὠγοπίοϊεσ πὸ δπηθοαϊεβ [58 σμδρίογ ἴῃ ἰς τοῦ 
( (ἰκ. 1τοἹ δ), 

1. Ὁ 0π22)] ΟἾτ. τϑπῦΣ ψ ῃϊ ἢ 5μου ἃ ΡῥτγοραΟΪΥ θὲ τεβίοσθά, Τῇ δυΐδου οἱ 

88πι. ομαηρεά ἴο {πε ραγίοῖρ]6 ἴο ἱπάϊοαῖς (Πα ψ 116 Πανὶ ἀπα Πἷβ πιεὴ νγεῖα 

Ῥυγϑαίΐηρ {πε ΑπιΔ]  κῖϊε5, [6 ῬΒΠ5ε1Π 65 τόεγς βρἀδί τι. το ΘΥΝ Ἰ02).] ΦῸΝ Ὁ) Ο, 

ψΠο ἢ ἰβ πιοτὸ ἰάἀϊοπιδίϊς. --- 3. 103.ὸ}} 14522͵--- ΣΝ} τπν ΓΟ, ΙῸ 8 ἃ ηυοβιίοη 
Βεῖμεν [Π6 οτίρί πα] δαῖμον ἀϊ4 ποῖ ννγῖϊα ὃν, ΤῊ νϑυρ 8 σθηθτα!!ν υδεα ΜΠ 2. 

Τῆς πᾶπιεβ οἵ ϑαυ}᾽ 8 808 5ῆονν 5οπῖε νϑγίαίίου ἴῃ 6. --- 8. 5Ν] τεδὰ ὃν Ὁ, .ῷ. 

“ΟΝ Ὁ" 07} 866 Π|5 ἱπη ρο55:0]6 δπαὶ (᾽, ἰεανοβ ουΐ Ὁ) 22)ν. Βυῖ ΦΡΩ ὈΝῸΠ 

8 τεἀυπάδπί, ἃἀπὰ ΓΦΡ2 οδηποῖ Ὀ6 οσοπποοῖθα ψ ἢ ἸλιΝΣ. τ. ῬτΌροβεβ 
ΤΕΣ ὈΛΣΠ ὈΝΦΣΝ ΤΑ ΠΙΠΡ τολῖς οὗ πε ἀγομεγβ, οοπηρατίηρ αεπ. 37281 5. 2510, 
Ιι 5εεπὶ5 βἰτηρίεσ ἴο βίγικε οὐἱ πΦ 02 ὈΝΘΩΝ 85. ἃ ρίοββ ἀοβίρπε ἴο ἀδῆης Ὁλ5Π. 

-τ ΟΣ ΘΠ ἽΝῸ ὉΠ} ὈΛΎΛΠΠ]Ὸ πὴ Ος, ΤῊς νγοτ 8 ἀγα βόποτα!] ἴα κεπ ἴο πιοᾶπ 

ἀξ μανεά ἐλε γελοῦν: ἐχεεεηρίν. Βαϊ να 5μοι]ὰ ἐχρεοῖ 205 {{ τα ψεγε ἴῃς 
πιεαπίπρ. (5 τὰ κεβ ὅπὴ) ἴο ἢ6 ἔγοπι δὅπ, καὶ ἐτραυματίσθη ΑΒ, καὶ ἐτραυμάτισαν ἵ», 
δηὰ 1ῃ 5 ρῖνεβ ἃ δείίεγ 8εῆβε, ἔοσ ἴπ6 ψογάβ οἵ ὅδ] ἴο ἢ18 ἀγπιουτ- θθαγε δῖα 

9 Βοῃχηία, Ρ. οϑϑ, 
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τῆς ψοτγάβ οὔ ἃ πιδῃ 8ογε ψουηάεά. ---- Θ᾽ Ἴ57] εἰς τὰ ὑποχόνδρια (δ “ψου]ὰ ἰπ- 

αἰςαῖς ΨΌΠΣ οὐ 82)Γ53. ---. Τῆς βεοοπὰ ἡ) ΡῪ 5. Ἰδοκίηρ ἴῃ Ο, ἀουθί]ε85 

τίρμεῖγ. ὙΝΒΑὶ ὅδὺ] ἀ εααεα ννὰ5 ἴῃ με βῃουἹά Ὅς αἷϊνε ἴο θὲ τηοοκεά, ποῖ 

τπαῖ {πὲ} 93Που ὰ πιυιίαῖα 15 σον δἴτοσ 5 ἀδδίῃ. ---- ὅ, ΓΙῸ] β8βετῃβ ἱπιροββὶ οἷς 
ἴο τϑοοποῖϊα νυ ῖτἢ (λ6 (ΟἸ]Ποννηρ οπαρίετ. --τ θ.. ον Ὁ ΝΡ) ΓΟ. Β65 ὙΓ}2 δ9}» 8 

ἱπϊθηιοπαὶ Ἔχαρρεγαίίοῃ. --ο ΘΝ 52 Ὁ2] ἸαοΚὶπρ' ἴῃ (, (58, ἰ5 ἃ βίαν ἐχαρρεῖ- 

αἰίοῃ, ---- 7. 5:21 Οὶ φιντῦρ, Ἐν ὙΠ Ἴ2»)2 ὝΦΕΝΥ ΡΏΡΣ Ἴ2;2 5 ΟΟς, Βα8 βΠΠΡῚῪ 

ΡΏΡΣ Ἴθν, δηῃά (8 πιδὺ Ὀς οτἱρίπαὶ, [πουρ ἰὰ ἰ5 ἀἰβῆσυ!ς ἴο 866 πον ἰΐ οουϊὰ 

δῖνε τῖϑε ἰο {πὸ ῥγέϑεπὶ ἰεχὶ. Ῥ.ΟΡΔΟΙΥ͂ ψψὲ βῃου]ὰ σοδᾶὰ βθ»}π γνΨ2 (ΚΙ... - 

ΝΖ ὍΝ} 5. οὐπτεὰ Ὁγ Ὁ. πο ννᾶβ νυ] ηρ' ἴο ἄγον [μ6 Ὀίδπηε ἀροη 588] 

δἴοῃς. --- Ὁ Ψ5] τεδὰ ὉΠ ἢ Ο, 8πὰ (δ. 

8. Τῆε ποχὶ ἄδὺ ἴῃς ῬὨΙ3:1Πη65 ἐαγθ ἐ εὐρὶῤ 170.6 «ἰαίπ απά 
,"ρωμκά δα απὦ λὲς δλγές σολς Μαδοη ον ἥομη Οἰδοα ἴλε Ὀδῖ]α 

Βδὰ ρῥγοθδὶυ ἰαβῖε ἀπ|} ἐνεηΐπρ.--- 9. ΤΏΘΥ βεηὶ ἴῃς μοδᾶ οὗ 
5401 [σου ρἢ (ῃ6 σΟυΠΕΓΥ οὗ ἴμ6 ῬΠΠ 5 η65 Δ ὀγίηρ ροοα πετυς ἴο 
“λον ἑάρές απα δἔὲε ῥεοῤίδ] Ῥετῆαρβ ἴῃς οτὶρίηαὶ διιῖμοσ τοῖα Ὁ 

ἐλεὶγ ρος ἀπά 16 2εοῤία ----10. Η5 ἀτιηουσ, ἃ8 ἃ ἸΤΟΡὮΥ, οδπια 

πδίυγα!ν ἰηῖο μἔῴάε σωδε οὗ «:ἀέογείλ] νιθετε τ 15 γὰ5 γα ἀγα ποῖ 
το] ά. --- 4πώ ἀρ ἐογῥες ἐλδν ἐχροςσά οπ Ζάε τυαϊξ οὗ βολελαπ ἃ 

οἷν ἰὰ ἴμ6 Ἰογάδη νι] δὲ ἴῃ 6 βδηΐγδηος οὗ ἴῃ 5146 νδίθυ νυ ἢ] ἢ 
οοη65 ἄονῃ οπὶ ἴῃ6 Οτεαῖ ΡΙαϊη. [{ 511} θδαγβ ἴῃ 6 πᾶηγαὲ δες. 
-11. Τῆς τπεῃ οὗ αθεϑῃ ΟἸεδά, νῆο δὰ βρεοΐδὶ σθᾶβοῃβ [ῸΣ 
ταπη πο τίηρ 540] ψὶῖ ἢ ρταϊ τας (111}}), ἀπάετγίοοκ ἴο τεπιονα 
τῃε ἀΐϑρταςα.--- 12. ΑΖ τε νιόρ οὐ εομγαρέ γο5 6 μό απ »ιαγελεα 
αἱ πίρλϊ, απ ἰοοῖ ἐλε εογῥτες οὐ ϑαμὶ αμά ἀϊΐε σορις ονι ὅλες τυαῖ 

4 Βειλελαη ἀπά ὄγομρλ “τόν το γαῤετὰ ἀπά δηγπί ἕλόηι 1λεγ 6} 
ΔΙ᾿ Βουρἢ τη 58 νγγὰβ οὶ [5γ86} |5}} ουβίοτῃ, ἴΠΈΓΘ βθατὴβ ἴὸ δε ΠΟ 
βυβηοίεπι τεάϑοη ἔοσ ἀδραγίίπηρ ἔτοτη ἰῃ6 τεοεϊνεά ἰοχὶ. --- 13. Τῆς 
Ῥοπδ5 ψέσε Ῥυτοα μηδ “ἦε ἑαγιαγίεξ δες) ῬτοῦΔΌΙΥ οης ψῈ]] 
Κπονῃ ; σπα ἠλεν )αςίκ τεύεμ ἡ4)}5} ἴῃ Ἔχρτγεββίοῃ οὐ {Πεὶσ ρτί εἶ, 

8. γιοῦ] οπιτεὰ Ὁγ Ὁ, --- θ.. Ο΄, μα5 ἃ ἔτεβ τερτοάδυςιίοῃ οἵ [με βγβὶ οἴδυβα. 
-Ξ ""2] Ὁ. μᾶ8 τν νΒΊ ἢ ἰ5 ἀου 1655 σογγεοῖ, αηὰ τυ ἢ οἢ 56. πὶ8 α]5ο ἴο δε ἱπλ- 

ΡΠΙεὰ ὃγ δ. -- 10. τυηΦΝ] τῆς βἰηρυϊατ ἔοσπι ἴοπε ἰβ ἱπ ρίαος, Ὁ. βυββεζαϊεβ 
Ὀσπῦν, Εοτ ΨΡΓ τεδὰ γρηρὴὴ (186. νι. κεν Ογίδολ. ζυεῤεντείς. (. Ῥγουενδίέρ, 

Ῥ. 11), οἵ, 2 5. 2163. Τῆς ΟΒτγοπίοϊεγ, {Ἐπ πκίηρ οἵ ἴμ6 μεδά δῃὰ διτπθουζ θεΐῃρ 
βεηῖ ἴο ΡὨ Ἰβιϊα, ομδηρες [πε Ἰαϑὶ οἰαυϑε ἴο: μα ἐλεν οἰμεξ τῷ λὲς τξω ἐπ ἐὰε 

ἀοωδε οΓ Φαρομ. Οὐ Δβείλσάαη, Μοοτε, 4. 12 δπὰ τεβι --- 11. νῦν] Ἰδοκίησ 

5.Τι ἰ5 ἱπιροϑβϑβίθ]ς ἴο βιιρροβε ἴπαὶ ἴῃς 15γδο 1 ς5 δεγομά ἐς γ)γογάασπ ἀεϑβετιεὰ ἰδεῖ 
οἰτἶϊε8. ὙὯε Ἔχαπιρὶε οὗ 74 εϑἢ Οἰεδὰ 15 σπου ρἢ ἴο 5πονν [18, 
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ἐπ (686, -- 13. τπρυϑητῦ5 150} Ἰδοκίηρ ἴῃ Ο, πηΐς ἢ αἶϑο ομαηρεβ ἴῃς ψογάϊηρ 
οἵ [πε τεβὶ οἵ ἴῃς νεῖβε ἴο δοοογά ψ τῇ 115 οὐη Οπϊβϑίοη οὗ Βει μβἤδῃ, νυ.ἕ10, --- 

ἸΝ2Ὑ] τε ὈΥΝ52}} (δ Ο, ---Ψ ὈΓΙΝ Ἰ0ῪΦ}] ἰ5 Ἰδοκίπρ 'π Ὁ, Οη δοοουπῖ οἵ {πε 
Ἰδοκ οἵ ργεσεάεμης, Βυ. ργοροβεβ ἴο γεδὰ Ὁ ὍΠ5 γιρῦν, Τῆς πιουτπίηρ Πον- 

δνεῦ 5ῃουϊὰ θὲ πιεῃιοπεὰ ἰῃ οοππεχίοη ἢ ([ἢε (αϑιϊπρ αἱ {πε ἐπά οἵ [86 
πεχὶ νεῖβε. Απά ἴῃς βεραγαῖβ πιεητίοπ οἵ ἴῃ 8 θοΠ65 ψὩ]οἢ (Ο]ονν8 (ποῖς γ105}) 

5 ἱπεχρ  οδῦ]ε ἢ [πε ργοροβεὰ τεδάϊηρ. --- 18, ΥἼΣΡν. . . ἸΠΡῸῚ] (, ἢ85 ΟἹΪΥ 

γ2Ρ5. Εοτ ὕψνῆ, Ὁ. μα8 πῦνπ, ἃ πιοῦα βθηθταὶ νγογὰ, οὐ ρειῆαρβ 1685. οὉ- 

ποχίουβ ([ ὕν ἰβ ἃ βδογβά ἵγεβ, ἃ9 866 πὶ8 ργοῦδῦ]6), Τῆς Ἡεῦτεν παᾶπὶς ἰ5 

τερτοάυςεὰ ἱπ ἴῃς πιοάεγῃ Ατὐαρῖς πάτημα σή, ἀρρ! ἰεὰ ἴο ἴῃς Ταμλδγίβκ, οἴ, Ροβῖ. 
ἴονα οΓ ϑγγία (1896), Ρ. 166. 

2 ὅ8δηι. 1. 1-27. Ῥανὶὰ ΒΒ σϑοθρίζου οὗ [10 ποὺ οὗ 8811} 
ἀθδίμ. -- Αἡ Απηαϊοκίϊε ὈΠῚρΒ5 πεν ἴο ΖΙΚΙαρ δηὰ ρίνεβ ἃ οἰγοιτ- 
ϑδἰδηῖϊίαὶ δοοουηΐ οἵ ἴῃς ἀεδαῖῃ οὗ 888}, ἰὴ νης ἢδ οἸδίτπηβ ἴο βᾶνα 

Ῥεδη Ἰηβίσυτηθηίαὶ. Πανὶ δηᾶ ἢΐ5 πιθῃ τηούυση ἴοσ ἴῃε ἀεαῖῃ οὗ 
54] δηὰ ἢἰ5 τηθῃ, δηα ἴῃ 6 Π]ΘΘΘΘΠΡΟΥ ἰβ ρυΐϊ ἴο ἀδαίῃ ἴοσ μανίην 

Ἰαϊὰ μαηᾶβ οὐ ἴδ6 Αποϊηϊθα οὗ αγννεῆ. [Ι͂ἢ δάάϊϊοη ἴο [ῃ658 
τΊΔΙΚ5 οὗ ρτίεἴ, Πανὶ σοτηροβεβ δῃ ΕἸερῪ νῃϊοἢ 15 ἰπβοτιεα ἴῃ ἴῃς 
τοχῖ, μανίηρ Ὀδθη ἴδκϑη οτὰ ἴπ6 οοῖ οὕ 7αελα’. 
ΤῊ Πἰβίογοδὶ ρατὶ οὗ ἴῃ6 σῃαρίοσ οοηϊδίηβ ἃ βεραγαῖς δηά ἱπάε- 

Ῥεπάσηϊ δοοουηῖ οὗ ἴῃ6 ἀδαϊῃ οἵ 8401. [ἢ 1. 31 νὰ ἀγὲ ἰοἱὰ ὃχ- 
ῬΓΟΒΒΙΥ ἴπαὶ 54] τοὶ ἢ15 ἀθαίῃ ὈΥ 1115 ον μαηά. Ηδγε (ῃῈ 

Ατηδίεκιῖς ἤηά 5. ἰπὶ βυβετηρ ἔτοπη Ἔχίγθμιε (αιίσας, θαϊ ψὶῖμουῦῖ 

ἃ ψουηά, ν.2. Ιἰ 56 Ὲπη5 ̓ πηροβϑὶ Ὁ] ἴο στεοοηςῖ]ε ἴῃς ὕνο δοοουηίβ. 

ΤῊε δαϑίοϑὶ Πγροιεβϑὶβ ἰ5 {πᾶὶ [ῃ6 Απιδίεκίίς ἰὈτοαϊθα ἢ βἴοτγυ. 

Βαϊ ἴῃς ψμο]ς παγγαίϊνε 566 π|8 ἀρδίηβι [ἢϊ5. Πανὶ ἃ ἢᾶ5 πὸ ἰῃκ]ῖηρ 
τμαῖ τς τηδη ἰ5 ῃοὶ {τας ], ΠΟΥ ἄοο5 ἴῃ6 δυΐῃοῦ βιιρρεβὶ 1. Τα 

πδίιυγαὶ σοποϊυβίοῃ 15 [μα γα πᾶνε ἤδγα ἃ ἀοουμπηεηὶ αἰ δγεηΐϊ ἔτοτὴ 

τῆς οπα ͵υϑῖ ρτεοδάϊηρ. [{ 5ἰγεηρίῃθηβ οὐσγ σοηνϊοιίοη ἴο ῃοίίος 

τηδῖ 115 πατταῖίνα, τ ἃ νΕΎῪ 5] ρῃϊ ομδηρε ἰη ν., σοπιίπαθ5 τῃ6 

δοοουηΐ οὗ Πανὶ ᾽5 Ἔχρεγίθησς αἱ Ζικίαρ ψἤουϊ 4 Ὀγεακ. [ἱ ἰ5 

ΙρΏΪν ἀτγαπχαῖὶς δῖ δἴτεσ Πανὶ 5 βενογα σοηΐεβί ἢ ΑπΊαὶακ, δῃ. 

Αἰηδιοκίϊα βῃουϊ ἃ Ὀτίηρ Ἀἰπὰ [ῃ6 ἢδν5 οἵ 854}}5 ἀβαίῃ, ἘῸσ (ἢ ϊ5 

ὙΤΙΕΙ, τῆοβα οἤϊεῖ ἱπίεγεϑδὶ 58 ἰη Πανὶ, ἴΠ6 βἴοσυ σοηίδίῃβ 41] 
Ὡς οσαταά ἴο [ε}]} οἵ ἴπ6 ἰαϑὶ ἀδγϑβ οἵ ὅδ]. 

Βιιάάε ἴῃ ἢ ἰεχὶ βεραγαῖεβ νι" ἂ5 ἃ ἰαΐα ἰηβογίίοη δηά νβ8. "1 15:18 
85 Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἃ αἀἰῆετεηὶ ἀοουμηθηῖ. Ηε βυςοδαάβ ἴἢ5 ἴῃ ῥτο- 

ἀιοὶπρ ἃ σοπιηυαίοη οὗ 1. 421. Βυΐϊ ψῆεγε ἴῃε Ἔχϑοϊηἀθα ἔταρ- 

τηθηῖβ Ῥδ]οηρ ἰΐ 15 ἱπηροβϑι 8 ἴο 5866. ΤΏΘΥ σοπίϊπιδ ποιῃϊηρ {παῖ 



1. 1-τ-το 255 

Ῥτδοβάεδβ, δηά ΤΕΥ Ῥγαρᾶγα ἔου ποίῃίηρ ἔπδΐ ἔΟ]]ονν5. ὙΉΘΥ πιᾶν 

θὲ ἃ πιοῖβ δαἀϊϊογαὶ δηλ 06} 15ῃταθηῖ, Ὀαΐ ϑυςοΐ ἃ Ὠγροίμοϑὶβ 5μου!ὰ 
ποῖ ΡῈ υτρεὰ [Γ ψα οδῃ ρεῖ δοπρ ψιποαυῖ [ἰ. 

1. Τῆς δηιίρα!Υ οὗ ἴῃς ἀαΐα 5ῃονν5 ἴῃπδὶ {86 νεῖβεὲ ἢδ5 Ὀεθῃ 

τειηοβ!]δὰ ἴο πιακα ἰξ σοπηθοῖ [ῃϊ5 σμαρίθσ ἢ ναὶ ργεσεάεβ. 
ΤῊς οτρί πα] δυῖμοσ ον! ΠΥ τηαάς Πᾶνα τειηδίῃ ἰὰ ΖΙΚΙαρ ἴνγο 

ἀδγ5 αὐ ἀΐξ γείμμγη ἥονι σιν τ1ὁ6 Ανιαίεαι ες. ΤῊΣ βαϊῖογ 

ἰηδογίεἀ {Π6 τείεσεησα ἴο ἴῃς ἄξαιῃ οἵ ϑαυ!. --- 2. Ομ δὲο ἡλειἐγα αν 

ἠλεγε ἐαρις ὦ »ιαρ!}) ἴῃε Βαθἰηΐσαὶ σοτηπηθηΐϊαῖοτβ τηᾶκα ἢΐπὶ ἴο 
Βᾶνα Ὀδδη Ποερ, οὐ ἢΪ5 50ῃ, οἵ ἴῃ6 50η οὗ Αρᾶρ. ---- δι, ἀϊς εἰρήλός 

γέμ απα εαγίι πβοη ἀΐς ἀσα 1 ̓ κὲ ἴῃς οἴμεῦ θθάγοῦ οὗ ὑδά ιἰἀϊηρδ, 

1: 5. 43.---8, 4. Οπ πεδγίηρ (παῖ ἴπεῈ τη ἢδ5 ἐβοδρεά ἔτοιῃ ἴδ 

ΠΑΡ οἵ Ιϑγδεὶ, ᾿αν ἃ 85Κ5 ῃΐτα : μὔοτυ τυαᾶς “λέ αγὔαΐγ 2) εἴ. τ 5. 41, 
ΤῊ ΤΕΡΙΥ ἰδ βίγω!αγ ἴο ἴμαΐ οὗἉ [Π6 τλθββθηρετ δἱ ΘΏΠΟΙ : ΖΑ ῥεοῤίε 
εώ ἕν ἐς δαϊέε, πα »ιαην ΟἿ 46 ῥεοῤίε κά, απαὶ ϑαμὶ απα 

“οπαίλαη ἀξς τορι αγέ ἀξακ τῇς οἸἸπιαχ 5 τεδοῃαα ἰὴ παῖ ἴῃ ψῃΐοἢ 
ἴῃε ΒΕΑΓΕΣ ἰ5 τηοϑῖ ἰηζεγεβίβα. ----ὅ, Πανὶ 45 Κ5 ραγιίου ιν σοη- 
ςεγηΐπρ ἴῃς ἀδαίῃ οἵ 88:1} δηά Τοπαίμδη: στο “οϑ τάσις ζμοτν 

“λα! δαμ ανπά γοπαίλαπ ἀϊΐς ὁοη ἀγ ἀξαά 3 ---- α. Α5 αἰγεδαγ ροϊηϊεά 
ουΐ, [16 ΓΕΡΙΥ σοηίταάϊοῖα [6 δοσουηΐ δἰγεδαν ρίνεη οἵ ἴῃς ἀδαῖῃ 

οἵ ὅδ]: 7 ἀαῤῥεηε τ ἐξ ορῇ ἥομμέ σή σα, απα δϑαμὶ ας απίησ 
οη ἀΐς σῤεαγ, απαὶ τ1ὁ6 ἐλαγίοξς απο ἀσγεέριση ἄγεν πέαν ἀΐνε] ἴῃ 
415 11 νὰ5 ἴῃ6 διοοῖβ Ψῃο ροῖ Ὠΐτα ἴῃ τᾶηρα. --- . 44] λε οζεά 
ὀελία ἀνε ἀνα σατῦ »|6} θ80] ἢδὰ Ὀξδη ἐδοίηρ [Π6 ἜπετΩυ Ὀὰϊ ΠΟΥ 
Ἰοοκεά δδοιυῖ ἔογ ΠΕΡ. --- 8. ΑἴεΥ σαΠ]ηρ ἴῃς 5 ΓΑΠρΡΟΙ, 540] 5ᾶγ5: 
άο αγ τάομ 7 Τὸ σῇ ϊοἢ ἴῃ 5ἸΤΔΠΡΘΓ τᾶ κα5 [ἢ 6 ΤΕΡΙΥ : 7. αηὲ 
ἄπ Ανιαίεζίσ. ΤῊς σοηιγαάϊοτίοη ἢδ5 ἴῃπι8 Ὀεσοπια τότ ρἠατίπρ ; 

54}] ἰηβίεδα οὗ ἀρρβϑαδ)ϊηρ ἴο ἢΪ5 5αυῖίγε, ψῇο τηυβῖ ἤανε Ὀθθη ὭΘΑΓ 

ἢΪβ Ρείβοῃ, ἤπᾶβ ΟὨΪΥ οπα ρείβοη ψι τη ο4]}. Ιηβιεδὰ οἵ βῃσγηκ- 
ἱηρ οτῃ ἴπ6 ἀρυβε οὗ ἴδ ῬὨΠβιηα, ἢ6 15. ψ Πρ ἴο ρῖνε Πίτηβοὶῖ 

ἴο Ὀς ἀεβρδίοῃμϑα ὉΥ δὴ βαιδ}γ ἀθβρίβεὰ ἜπεπΊυ, δῃ ΑΠΊΔ] 6 Κιϊ6. --- 

9. 840} 5 ῥγαυϑυ: ϑδέσπα ουξν νιζ, 7 2γαγν, απα οἷαν μιό, 79 ἀἴϊσσί- 

πδος ας «εἴξεά »6) ἴῃ 6 Ἐχμδυβίίοη οὗ ἃ πιᾶῃ οσῃ οὐὐ ΜΙ ἤρῃι- 
ἴηρ. Τῃὲ [ο] νης οἷαυδα ἰδ οὔβοιγε; 566 ἴῆε οὐ ςα] ποία. -- 
10. .59 7 «τροα ουθν ἀῖνι απο φἦσιν ἀΐρε 707 7 ἔμεν ἐῤαΐ ἀξ εοιμἑαῖ 
πού ὥυό αγίον ἀς ἀαα γαζίερη δὴ ΔΡοΪορῪ ἴου ἢἰβ ἀδεὰ οἡ ἴδε ρατὶ 

οὔ ἴῃς τηυγάθεγοσ. Ηδ 50 ἴοοκ 8415 ἐγσεση απα λΐς αγηι 7} 5εν- 



256 2 ΒΑΝΌΕΙ, 

6ΓᾺ] βᾳοἢ τα ῥἱοίαγεα οἡ [ἢ ΔΥπιβ οὗ Αϑϑυγίδῃ ᾿ποΏϑτ 5." ΕῸΣ 

[6 ουδίουι οὗ Κίῃρβ ἴο ρὸ ἰμῖο δδί1]6 ἰῃ {Πεὶγ τερα]α, ποῖος τὰς 
δοοουηΐ οὗ [Ἐῃοβμαρμαῖ πὰ ΑΒΔ ἰὴ τ Κ. 225 ψῇετα ΑΠΌ 5 ἀϊ8- 
δυϊδίηρ Ὠἰπηβ 6! 15 δὴ Ἔχοθρίίοη ἴο (Π6 τυ]. --- πα ὀγομρλς “ἤδη 

ἡ νη» ἰργή ἦεγε] ἄοεβ ποῖ ἜἘχρυεϑϑὶῃ βίαϊε ἴῃαϊ (ῃ6 Ὀδάγευ τερατάβά 
αν ἃ 48 ἴῃ Ἰεριτηαῖα βυισσθϑβοῦ, Ὀὰϊ 566 Π|5 ἴο ἱΏΡΙΥ ἰΐ, τς 

11,12. Ῥανίά ἀπά μἰβ χε πποῦγῃ ἴοσ 54} δηά Τομαΐμδη σπαά 707 

1226 λομδό οὗ 7εγαεί, νι ἴῃῈ οὐβίοιηλγν 5 ρὴ5 οὗ ρτίοί ---- σπαϊηρ 

ἴῃς οἰοῖμοβ, ἰἀϑηρ, δηὰ ψεερίηρ. --- 18. Τὸ Πᾶν ̓ 5 φιεϑίίοη σοῃ- 

Ποτηΐηρ Πἰ8. οτρίη, ἴΠ6 ΠΊΘΘΘΘΏΡΕΙ ΓΕρ Ϊ65: 7) σηὶ τὴς φορι οὗ απ 

Ανιαίεζη τογομεγηςγ} οὔὲ ἅ8ο πδά ἰάκεὴ ἃρ 5 τεϑίάβησθ ἰῃ 

Ι5τα6ὶ νῆεγε ἢ δδὰ ἴμ6 ῥτοιεοϊίοῃ δοσογάβά ἴο ἃ οἰϊβεηῖ, Ὀυΐϊ νγᾶ5 
ποῖ ἴῃ (]} οἰΕἰΖεηβὶρ. ΟΥὨἨ 2γοεείνεες ἃ5 6 υηάεγβίαηα ἴῃς ψοτά, 

Ζ.2., σοηνεγίθ ἴο ἴῃς ἴσια ταὶ ρίοη, ἴμαγα 15 ΠῸ ἴγδσθ ἴῃ ἰἢ]5 ΘΑΙΥ 

Ρετοά. ---14. Πανὶ 45 χιδβίίοῃ 5μον8 ἢἰ5 ἱπαϊρπαῖίοη ἂἵ ΠΥ Οἢ Θ᾿ 5 

(8 ΤὨΔΥ 5ρροβε ὦ “ογήηογὲ αἱ ἃ 5ἴτδηροτι᾽ 8) φωλέηρ οζ ἀξ ἀαπά 

ἴο ἀξείγογν δε αποΐμίρα οΥ γαλτυελ] ἴῃ βαποιν οὗ ἴῃς Κίηρ τηδάβ 

δοἢ δῃ δεῖ βδογίερθ. ὍΤηδ αβϑαββδίηβ οἱ [5084] γεοείνβα 51 Π}}18Ὶ 

ἐγϑαϊπιθηϊ ἴο [41 τεοοτά δα ἢοτο, 49“, δῃηὰ ἔοσγ ἴῃ 6 σεάϑοῃ ἤδσγα ἰῃ6]- 

οδίεα. ---15, 16. Πανὶ [88 ἢΐπι δίῃ ὈΥ οὴς οὗ 8 βοϊ ἀἴθῖβ δηὰ 
7υβ|ῆδ5 (Π6 δοῖ ἴῃ ἴῃς νογάβ: ΖᾺν ὀίροά ἐξ “ῤορ ἐὰν ἀεακ ὀδεαμεέ 
“ἀπε οτυπ νιον ἐσ ει ἀραίπεέ {λε6] ἴῃς συλ οὗ τῇ6 τηδη 5 

ἄξαιῃ τεϑῖβ ἀροη Ὠἰπιβεὶ θεσαιϑα Πὰς ἀδβεσνεβ ἴο ἀϊθ. Οἰμ τ 88 
τ νου] ταδὶ ἀροὴ Πανίά, οἴ, [6 οα58εὲ οἵ Αὐποῖ, 353 δῃὰ αἷβο τ Κὶ. 
“52. 3.61. 

1, ὙΠε παῖυγαὶ σοηϑβίτυοτίοη οὗ ἴῃς νεῦβε 88 ἰϊ βίαι β 15 ἴο σβα κα Ὧ) 2Φ Ἴ) 

ἃ εἰγουπηβία πα] οἰδυδε πὰ {μεγείογε ραγοπίμοῖίοαὶ : “11 οπης ἴο Ρᾶ58 δες ἴῃ 6 
ἄεαιἢ οἵ ὅ40} (αν πιεδηνῃϊε δα τείαγπεὶ ἔγοπι αν τἰπρ Απλ8] 6 Κ) {παῖ 
Ῥανιὰ αροάς ἴνγο ἀδγβ ἴῃ ΖΙΚΙαρ. Βαϊ ἰὰ 5 ἀουθία] ν᾿ Βοῖ μοῦ [815 Ἔχργεββεβ 

ἴῃε 5εη86 οἵ {π6 δυΐμου. ὙΥ̓αΐ ἢς πιεδῃβ 5 [παὶ σεν γείμεγηεηρ πε Ανεαίεξ, 

Φαυΐά αδοιΐφ υο ἐαγ-ς ἐμ Ζίξίαρ Ὀείοτε ἴῃς πιοββαρα σάπια, ΤῊς ἰη(ο] ον οἵ 

πε τεχὲ βϑῆον εὐϊξοτίαὶ δἀδρίαϊίοη ἴο {πε ργεβεπὶ οοπίεχῖ. Τα οτἱρῖπαὶ θερίπ- 

πἷπρ οὔ ἢς νεῖβε 85 ργοῦΔΌΪΥ ἼΥῸ 25 ΣἽἼΣΝ Ὁ) 5 Ρ]γ. [π (ἰ8. σα86, ἴπετε ἰ5 

ὯΟ ΤΕΔΒΟΏ ΨΥ ἰΐ ΠΥ ποῖ πᾶνε οοπιϊπυοὰ 308!,--- 55 ;5] βου! 6 ῬΟΌΣΣ 

(δο 6 Μ55.) ψ τ 95 οὐ γστν ἢ ΘΡΊν, --- 3. Ἐν Ποεξ 8 ἴμε πιεββεηρετῦ, Βοηπι. 
τείετβ ἴο 1βδακὶ, ἀπά ἔογ ἴῃς βοὴ οἵ Αρὰρ ἴο “μων Απέφ. Βέῤί. φεῖ γαδο 
Ῥλείο γεῖσος ἰϊείέμεγ, ΟΣῈΡ 18 αἰϑὸ ρίνεη ὈΥ Ῥβειάο- ΠΙεγοηγτηυβ, ᾿μεσέϊονεές, 

“--Ὁ;0] 5 τεδὰ Ὀγ (δ Ὁ;ν, Ρυῖ 39 ἰ5. ῥγείδγδθ]ς ()ὲ.). --- 4. 0.2 Ν] δοῦπος 

ΦΝοβς, Μμαγρίπαλέεῃ, Ρ. τό. 
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6856 οἵ “Φν ἴῃ ἴῃς βεῆϑε οὔ "3,1 5. 1.529, οἵ, αν ἄβοι, ϑγημίαα, αὶ 146, Ἐ, 2. --- 

ἼΠ8}] ἰ5 οὐηϊοὰ Ὁγ (5135, ρετῆδρ5 τίρμιγ; ΘΒ ἱπβετῖβ : καὶ ἀπέθανεν καὶ Σαούλ. 

- Θ. ΠΥΡῚ ΝΊΡ2] εν! ἀθηι]ν τπε ἴννο Τυγπὶβ ἀγὸ ἰηϊεποἀ ἴο ᾿ς ἴγοιῃ τῆς 58πι|6 

τοοῖ, οἴ, 20ἷ, --- ΟΡ 55;2}] να ταδὶ πονθεγε εἶδε οὗ »μαφέεγς ογ τάδ ἀογσερεθ, 

δπὰ (δ οπιἱτβ ᾿5}3 Πατα, 1Π|655 οἱ ἱππάρχαι σονεῖα θΟ ἢ νοτά8, Ενετγμετγε εἶπε 

νὰ ἤπὰ θ᾽ Φ ἪΡ )οΐϊηοιὶ τι 2550. ῬΟΒΒΙΌΙΪΥ βοπια οπς βίαγιο ἴὸ ψτίϊε Ὀγπ 552 

(ἄξεη. 4933) πὰ αἰϊζεγνναγάβ. ἠϊβοονογεὰ Ὁν 0 ἴῃ [15 τεχὶ. ---- ἸΔΡ2 10] βευγιου] Ὁ 

τλεδπ5 παῖ ΠῈῪ Ππαὰ αἰγεδαν ονογίαϊεμ Ὠΐμη. --- 8. ἼΣΝ ΑἿΔ᾿ Ἄν Οὐδ, ὙΠς 

Ἰαϊίατ 15 Πεοοβϑαῦυ. --- 9, 55,7 ἱπηρ} 165 (μας 54] Πδὰ βυηκ ἄοννῃ --- ν ῖ ἢ οὐρῆϊ, 

Βονόνογ, ἴο "ὲ ἀἰβιί πο ΕἾ εχρτγοββεά. --ττ 2} ὁσουτβ πού ῇεγε οἶδα, ἀπά [88 
τηδαπίηρ ἰ5 ἀου τι] : σκότος δεινόν (ὃ ῬΟΒΒΙἾΥ ἃ σοτγαρίίοη οὗ σκοτόδινος ΞΞ 

εἰϊκείτισσο ΤῊΣ βαῖπὸ ἰδ 566 Π|8 ἴο Ὁ6 Ἔχργοββοα ὈΥ̓ ΝΟΣ 45. (οἴ. Νάβις, 27α»- 

εἰνπαἑίοι, Ρ. 16 ἀπὰ το) : ἀρρμεέέας Ὦ,, κ’λτπὶ Ὄ βυρροβε ὅδυὶ ονεγοοπὶς ὈΥ͂ 

ἴεττοσ. Μοάεγη ἱπίεγργείοτβ ἃγὸ τορτεβεηΐθα ὈΥ ΤῊ. ψνἢο τεπήετρ ἐγαϑι, πὰ 

ΚΙ. νῆο δοςορίβ. ρἱαεϊϊνδ5. ΘΟμπλϊά Βαρροβοβ ἴπεῈ βεηΐεπος ἴο πιεᾶῃ γὯὴὲ» 

αγρηομν ῥ᾽ ευφης ριέ, ἴ.6., (γοπὶ σατγυΐῃρ Οὐϊ ΤῊ Ῥύτγροϑε ἴο ΚΠ] ταγϑε!, ΤῊΪ5 

ἰηϊογρτγειαϊίοη 5 ἄὰε ἴὸ ἴῃς τπδοτν {παι ὅδ] δὰ αἰτοπιρεα βαυϊοϊάς, αϊ τῆς 
βοτὰ πα ὕεοπ ἰυγπεὰ απ ς Ὀγ ἢἷ5 σοδὶ οἵ πια}}, 80 {πὲ (ς΄ Ὀῖονν ννδ8 ποῖ 
[Δι]. --- 8) ὋΡ"527.2] ἰδ ἀπυβυαὶ. [1 ἰβ βυρροβεὶ ἴο Ὀ6 ὈΥ Πγραϊαρο ἔογ 

90) 52.» (Ο 65. 71}, 813, εν. 52). Βαῖ ἴῃς ΟΠΪΥ ἀπαϊορίοβ οἰϊθα ἀγα 700 278 
δηὰ Ηο8. 148, τῆς ἰδιίετ οἵ νυ ἢ ΠάΒ ἃ σοτγαρὶ ἰεχῖ. [τ 5 ἀουϊ τα] ππόγεονοσ 

ψΠεῖδεγ {πὸ 8εη86 δι ρροβαά --- 0» γε »"} ἐξ ἐς τυλοίς τοί λῖνε νι το ἰδ ἄρρτο- 

Ῥτίαϊα. 18 1πΚ ποτα Πἰκοὶν ταὶ 54] τλθαπβ ἴο ρῖνε 8 τεδβοῃ (ογ ἢΪβ εἰἰχζίπεβ5, 

ἴπ ῃϊ ἢ οα56 ψγα ταϊραϊ βαρροβα "582 ΓΝ 2: 20γ ΜῈ} οἰγοηρίλ ἐς ἐογισιονδα, 

τῃδι 15, 7 ανε τον ὶν ἐχλαιίεωώ, οἴ. ῬΒ. 843, ψιἤοτε, ἴὸ "Ὲ δυγε, [ῃ6 βοὰ] ἰ8. σοῃ- 

βυπιοὰ ν ἢ} ἀεπῖτε. Οτδεῖζ (σελ, ας. )μάφν, 1. Ῥ. 224) Ριόροβεβ ἴο τοδά 52 

ἴον 52. --ττῖῦ. 1350)] οἡ ἴῃς ροϊπιϊπρ οἵ, (65.325 61 ὁ; [πε νγογὰ πιυδῖ τπεᾶπ 580} 8 

[αἸ]πρ ἴο τς εατῖῃ, βῃονίηρ {παῖ ἢς πδὰ δαπκ ἄονπ ἴῃ Εἰβ Ἔχ ῃαυβίίοῃ. --- Ἢ] 
οἵ ἴῃ τογαὶ σγονπ 2 Κὶ 1113. ---- ΠΊΣΥΝΥ] οσοιτθ ΟἸΪΥ πέτα ἀπά Νά. 218), θὰϊ 
ΡΥ, 15. 220,15 ἀποίποτ ἔογπι οἵ ἰῃς βᾶπιὲ ψογά. 8. δηὰ [γ. ργόυροβς ἴο γεδὰ 
Ὥπγυπ Πότο αἷβο, ἃ5 ἴῃς δὐίίοἷα βοοῖηβ τοηυϊγεὰ ὈΥ ἴῃς ἐ]Π ον ησ σϑν.. ΝΈΒΕ1ε᾽ 8 

οὈ]εοϊίοη τμαῖ τῆς Κίηρ᾽ πᾶν πᾶνε νγόῦῃ βενεγαὶ ὑγαςεϊεῖ5 οε5. ποῖ τεπιονα ἴΠ6 

αἸβι αν, ἔοσ στό οὐ ἀϊς ὀγαεείείς σου ποῖ Ρὴ»Ὲ εχργοβδεὰ Ὀγ ἴπε σοπβίγαοιίοι 

ἰπ ἴῃς ἰεχί. ττο 11. 22 Ογὦ, 5 βυδπίαϊ πε ΟΥ̓ ἴῃ (ΟἸ]ονηρ Ρ]αγαὶ βαβῆχ. -τ- 

12. “1:02 ΣῪ δὴ ὉΡ ὉΣΥ] 5 Ἰδυζοϊορυ δπα 5 το ενο Ὦγ ΦΘ ψ ΠΗ ἢ τοαὰβ ον 
ἴῃς ἤγβὲ εἴδυβε σρα σνεν 1ἡῸ ῥεοῤίε οὐ γμάαλ, Βαϊ ρτοραῦγ ἐνὸπ ἴπ πη οπα 
οἴδυβε 15 δῇ ᾿ηϊεγροϊδίίοῃ. --- 18. 1 οἵ, Βουιμοῖεῖ, δὲς δέεέδεηρ ὐδν ἤρα οἰ δι 

“αἱ ἐεγ γμαίργι τς ἄεπ βγενιάε (1806), Ρρ. 1, 29.--- 16. ογ΄ 7.5 τς Ογέ 
Ποιππιᾶπβ. Ἴ2Ὶ ἃ5 ἴῃ 1 Κὶ )δ, Τῆς ΑἸΔιὁ Ὠοννενεσ 18 Ἰυβιβεὰ ὈΥ 2 8, 328, 
Οἵ ν νϑτ, [κεν, 209, εἴς., δῃὰ 12 5, ΕΖεῖς. 33, 

117-27. Ῥανὶα᾽ 5 ἀϊτχα. --- ΤῊς δὐῖθοῦ ποτα ἰπϑετῖβ ἃ ροαπὶ οα 
τῆς ἀδαίῃ οὐ ϑδυὶ δπὰ Τοπαίμδη ψϊοἢ ἢδ ἀβουῖθεβ ἰο Πανὶ, δηὰ 

4 ΤτεπάθςηΡοτγα, οἰἰεὰ Ὁν Θομ δυσηοτ, νου, Ζ σε απρμς, Ν. Ρ. 62. 

5 
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ἢ ϊοἢ ἢ ἀνονθ αν ἰαΐκα5 ἤοτα ἃ θοοῖκ οἷάεσ ἴδῃ ἢ ἷ5 οσῃ. ΤΠ 
σοιηροβίθοῃ ἰ5 ̓ υ5ῖ ψῃδΐὶ 11 ρυγροτῖβ ἴο Ὀ6 --- ἃ Ἰαπγεπὶ οἡ (ῃ6 ἄφδῖῃ 

οὗἉ 5τ86}᾽5 ἢεῖοεβ. ἴον αγέ “πε γεῖρλίν γαζζεη ἰβ ἴῃς τείγαίη δἱ ἴὴ 8 
επά οἔὗἉ ἴδε ορβεηίηρ {τἰ5τοἢ, νι οἢ τεουγβ 50 πὶ (ἢ 6 Ροεπι, 

δηα δραίη δἵ ἴῃς οἷοβεὌί Αἴδσ δῃηπουηοίηρ 5 ἴμϑιηθ, ἴῃ6 δυῖμοσ 
ἀδργεοδῖοβ ἴῃ βργεδᾶ οἵ πεν γι ϊοἢ ψ}}} οαυθ6 ἴῃς ΘΏΘΓΩΥ ἴο 
τε]οίςθ. Ηε [ἴδῃ ῥιοηουησαβ ἃ οὐγ86 ἀροὴ Μουηΐϊ ΟἸροα, τς 

Β06ὴς Οὗ 50 οὐπεὶ δὴ Ἔνθηῖ, ῬΜΊ ν.3 ἢς αἶα ἃρ ἴΠῈ ραπεργτὶς 
οὗ [ῃς ἀεραγιθα ἩγΔΊΤΙΟΥΘ --- σευ απ ἐαρίς, σοησον ἕδαη ἤοης. 
Ηε εχμοτῖβ ἴῃ6 ἀδιρηϊειβ οἵ β5γδθὶ ἴο ἰδιηθηΐ ονϑσ 54.], γῇοβα 

Βεπαγοϑ τυ ἴον δα οἴἴδη δχρογθποεα ἴῃ ἴῃς ἀϊδιπαμοη οὗ [πε 
Ῥοοῖγ. Απά ἴῃ σοῃοϊυβίοη ἢδ ρίνεβ νϑηΐ ἴο δ15 ΟΝ ῬΘΊβΟηδὶ 

Ὀεγεανετηθηϊ ἴῃ [ἢ 6 ἰο55 οὗ Τοπαίμδῃ. 

ΤΟΙ 566 Π15 ἴο Ὀ6 ὯΟ Τϑᾶβϑοῃ ἴο ἀουδί ([ἢ6 σεοῃυίΐηοηθ85 οὗ ἴΠ 6 

Ῥοδῖη. Οπὲε περαῖϊνα ταάθοῃ ἰῃ 115 νου 566 ηῚ5 ἴο Ὧδ οὗ ονεῖ- 
ΜΟΙ τα ϊηρ᾽ ἴοτοα : ᾿ἃ ἢᾶ5 ὯΟ το] ρίουβ 4] υδίοη νι μδίενεσ. ΤῊ βίτοηρ 
εὐστεηΐϊ οὗ τα! ΠΟοἡ τσ ἢ ΘαΥγ πιδάς Ὠανὶά 8 γοϊϊρίοιβ ἤετο, γθῃ- 

ἄεῖβ ἰδ ᾿ρτο ρα Ὁ ]6 ἰῃ4ϊ ΔῺΥ ΟὨΘ 5ῃου!α σοροβα ἴοσ αν ἃ ροεῖι 

ΨΏΙΟἢ σοηϊδὶηβ Ὧ0 δ᾽] υδίοη ἴο Ὑδῆνθῃ, ἴο ἢϊ5 τεϊδίίοη ἴο ἰ5γδεὶ, οσ 

ἴο Πἰ5 οᾶτε ἴοσ [5τ86}}5 Κῆρ. Α 5ἰῃλ γ ἀγραπηδηὶ 15 (ῃ6 δθβεπος 
οἵ Δῃγ δἰ] υβίοῃ ἴο ἴῃς 5ιγαϊπβα ταδί οηβ ψῃϊοῃ μδὰ οχίϑιεὰ Ὀεΐνγεεη 
8401 ἀπά ᾿αν ἃ. Τηδὶ Πᾶνα βῃουϊὰ βῆον τις πλαρηιδηί γα ἴπ 
πε οᾶ56 ἰ5. ποῖ βυγργίβϑίης. Βαυΐ ἰῖ που Παγάϊγ Ὀ6 Πυμηδη πδίατα 
ἴου δῇ ἰτηϊϊδῖογ ποῖ ἴο πηδκε δῖ ᾿θαϑὶ ἃ νϑιϊβδαὰ δ᾽ υϑίοῃ ἴο Πανὶ 5 
ἐχροπδηςε δὲ ἴδ οσουτὶ οὗ 540] δηά ἀυτίηρ ἢΪ5 ἑογοδά εἐχὶϊθ. ἢ 
ἴλεβε περαῖϊνα ἰμαἀϊοδίϊοη5 γα τησϑὶ ραϊ ἴπ6 δῦβθηςς οὗ Δῃγ ροϑβίἶνα 

ΔΙ κΚ5 οὗ ἃ ἰδῖα ἀδίθβ. ὙΠατα 566 Π|5 ἴο Ὀ6 Δυβοϊυἴεῖν ποιπίηρ ἴῃ 

τλ6 ροδῖλ ΜηϊοΝ 5 ἱποοηβίϑιθηϊ ἢ [5 4] ρα α δυῖμοσβὩ!ρ. 
Τὰς ἴεχὶ οἵ [ῃς ροδθιῃ ἢδ5 υπίοσγιηδίεὶγυ βυβεγεα ἴῃ ᾿γδηβιηἰβϑίοη, 

δ ἴῃ 80π|6 ραγῖβ ἰξ σδηποί δε τεβίογε ψ ἢ σα πῖγ. ΕῸΓ ἴδ ς 
τηοβῖ ρᾶτγὶ ἰἴ 5 τι τ6 ἴῃ νεῖβε5 οὗ ἴουγ δοσθηῖβ. [5 Ἰορίοδὶ αἰἷν!- 

βίοῃ5 ἅτε ἱπάϊοαϊθα ἴῃ [ἢ 6 ουΠης αἰγεδάγ ρίνεοῃ. 

11-91. Α ἰγδηβίαϊίοι 18 σίνεη ΕΥ̓ Ηδετγάετ, Ο εἰς! ἐγ Σὐν δίελε Τοστῖφ, 

3 Αὐῇ. (1 εἰρεὶρ, 1825), 11. Ρ. 289 {. 751} ἰπβετὶβ α]80 ἴῃ (5 εὐϊίοῃ Ὠΐ5 

οὐ ἰγαπϑίαἰίοπ, νυ ἃ τεΐεγεπος ἴο ἢἷ8 δι σέϊονιαίρεεᾶπρε αν Πεὺν ἄ6 7 ἃ5 νι εὶ] 

85 Ὠὶβ ϑέίμωφιε αἰλεὺνδίσολον, Δίολίξιρεί, ποῖος οὗ ΒΟ 1 μανα β6θῃ. 

ὙΓΔηβἸατοΩ5 ἅτε ρσίνεῃ αἷϑοὸ ὈΥ Ε. Μεῖίεσ, δοεί. Μιαϊομαλέεγαίμ» ἅ. Μεόν. 

Ρ- 123; Εναά, έωμεγ ἀὲς Αὐι βωραες, 1. Ῥ. 149 ἴ.; Οταεῖζ, Οσετεὰ. ἀ. 
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“αΐδρ, 1. Ὁ. 224. ἴ.; ϑῖδάς, ΟἽ. 1. Ρ. 259; ΟΑΘπδ ἢ, στο. Ρ. 4041. Τῆς 

ςοπβθηϑυϑ οἵ τεοθηὶ 80 Π 1415 15 ἰῃ ἔδνουγ οὗ [Π6 βεδυίπεηε85 οὗ ἴῃς ροσπὶ. 

17. }αυϊώ ταρρ ἐλῖς αἰϊγρε}] 85 ἣε βϑδὴρ ἃ ἀἶγρε ονεῦ ΑΌηεσ, 2; 

1Πε 54π|6 ρῆγαβε ΕΖεκ. 325. --- -18, Τῆς ἢτγϑὶ μαϊενοιβα 5 ρεγίεο ῦ 
Ρἰαἰῃ 50 ἴδγ 85 ἴῃς ψογάβ ἃγα οοῃοδγηβά, δυϊ ἴῃ {πεῖς ργεβθηΐ ρίδοα 
{ΠΕ Ὺ ἀγα ΠΟΥ ἱποοηρτυουβ : 4ππὴη4 ἦς σαϊα 19 ἐκαελ “46 ἐλίάγεη οὗ 

“7μάασλ ἐλε ὄστν. πῃ ἴῃ ἢγβί ρίδσε ἰἢ τῃ6 διιΐμου τηϑδηὶ ἴμδὶ αν! ὰ 
εονμαηξαϊ βοτηθίῃϊηρ ἢ6 ψουὰ ἤᾶνα βαἰὰ 5806. ϑεοοῃάϊγ, [ἢ 6 

ἰπίογπηδίίοη ἐπὶ ἢ6 οοταπιαηἀεα ἴο ἴθ 26 κιρέ 97 “ὲι6 ὄστυ (ΑΝ.) 
15 ἱττείθδνδηι. ζΖάφ σοηρ οὗ 1ὼὰε ὀστεν (ἘΝ.) ἰ5. ἐαυαὶὶν οαϊ οὗ ρίαςς 

᾿η1655 ἰἴ τηθδηβ ἐλὴς σοπρ, ΜΏΪΟἢ 5οπια ἰηἀεοα βυρροβθ. Βαῖ 1 15 

ἃ 5ἴτδηρα ῥτοοθάυγα ἴογ (ῃς δΔυῖ ΠΟΥ ἴο [6}}] 5 τῃαϊ Ὠανίὰ οοτη- 
τηδηαεά ἴο ἰϑδοῦ δε σορρ 47 {ΐε ὄοτο πἰϊμπουΐ Ἰοιτἰρ ἃ5 Κηον ἰῃαῖ 

115 τηθᾶη5 ἴῃ6 βοηρ Ὀείογε 05. Απὰ ψῃγ ἀϊά ἢξ ποῖ 54Υ 5ὩΡῚῪ 
ἡδὶς τοηρ οὐ Ζἠῖς αἶρε, νοῦ πνουἹὰ μανθ Ὀδθη ΡεχίθοιΥ οἰθαγὺ 

Ννὲ Ἵοδὴ ἀο ποιῃίηρ ψ ἢ τἢ6 ἰοχί 85 ἰΐ βἰδηάϑβ, δηὰ ἴῃς εβοτίβ οὗ 

τε σοτηπηθηϊαίοῦα ΟὨΪΥ Ὀτίηρ ἴῃ 6 Αἰ ΠΟΌΠΥ τηογα οἰ θαυὶν ἱπίο τε] ϊεῖ, 
ΤῈ νειβϑίοηβ ρίνα ΟἿΪΥ 5]1ρῃ: Πεὶρ. ὙΤῆῈ ψοτγὰ τεπάεγεα δου ἰ5 

οὐ τεὰ Ὁγ (6. Βυῖ 1τῃ}5 ἀοε5. ποῖ δαὶ ἴἢς ἀϊῆου!γ. ΤῊς ΟὨΪΥ 

τῆϊηρ σεγίαϊῃ 56 απ15 ἴο δ6 ἴῃαὶ ἴΠ6 Παϊξένετβα τερσεβθηΐβ ἴῃς ὀρθη- 

ἴηρ ψοτάβ οὗ ἴῃς αἴτρα νι της ἱπιτοάποίοτυ ρῆγαβε : 4154] ἀό ταϊά. 
ΒΥ ἃ σοη͵θοΐυτα ψῃϊοἢ! Μ|]1 Ὀὲ αἰδουθθοά ἴῃ τὴς οτίοαὶ ποῖς, 1 

ΒΌΡΡΟΞΚ6 ἴῃ6 ποχί ἐο]]οννίηρ νγοσάβ ἴὸ ἤᾶνε Ὁθεῃ: ἤχεῤ, Ο ἡμήαλ ’ 
Τῇε βεςοοηά δα] οὗ (ῃς νεϑῖβὲ : “βελο( {{ ἐς τυγίζέει ἐπ ἑὰς Βοοῖ οὗ 

“7 α:λα»] ἰδ ἃ τραγρίῃαὶ ποῖα Μη οἢ ἢὰ5 οσερίὶ ἱπίο [πε ἰεχί. Τῆς 
ΒοΟΚ οἵ 7450.87 15 τηδητΠοηδὰ [05. τοὐδ, Δηα νψὰ5 ροβϑβι ὈΪγ αἷβο οἰϊθά 
ἴῃ [ῃ6 οτρίηδὶ οὗ χα Κ.. 8,5, ἴὴ Ῥοιῇῃ οᾶβ65 δ5 δυϊμουν ἕο ἃ ροείίοδὶ 
αυοίαϊίοπ. 

18. γῶΡ πὴ Ὁ ὙΔΟ ΟΝ] [Βέτε '8 πὸ γϑᾶβου ΨῊΥ ἴῃς δυΐπογ βῃου]ὰ 
Ὡοῖ 54Υ 15} {Γ ἢε πηδαηΐ {παὶ Πᾶν ἃ σοπηπηδπάεα βοπηειῃϊηρ. ὲ ἐχρεοῖ α]50 

γφρπτὴν ἰπβίεδα οἵ [πε 3ἰπιρῖὶε πφρ. Βαῖ ἴῃς στεαδῖ ἀἰβηςγ 15 {πε ἱστοὶ αναποῦ 

οἵ ἴῃς ράαββαρε ἱπ 18 σοππεχίοῃ --- θεΐψεεῃ ἴπε δηπουποεπιεπὶ οἵ ἴῃς ἀΐγρε 
πὰ {μὲ αἴγρε ἰἴ56}. Τῆς [εν ϑῃ ἐχροβίξοτβ ἀο ποῖ 5εὲ ἴδε αἰ που ]γ. ᾿βδακὶ 
5408 5ΙΩΡΙΥ : “Πανὶ α 5α]ά, πον {πὶ {πε τη ρΥ πιεη οὗ ἰ5γαεὶ πᾶνε (4]1επ, ἰὰ ἰ5 

ΠΘΟΕΒΘΔΙΥ ἴπαὶ ἴῃε ΟΠ άτεπ οἵ [πάῃ Ἰεᾶγη νὰγ ἀπὰ ἄγαν ἴῃς Ὀον." ΚΟ 
ΒΌΡΡοΞΒεβ παῖ αν ἃ ἐποουγᾶροι 8 ἔΟ]]ονγεγβ Ὁ γεπιϊ πάϊπρ ἴπεπὶ {Πῖ 8} 
ν 85 ἀττηδὰ ἢ ἴῃς θον. Απποηρ (τ βεϊδη σοπηπιεηίαϊοτγβ, ὑτοίϊαβ ἱπίεγργεῖ 

τπαῖ ἴῃ βοὴρ νγἃ8 ἴο ὃς βϑὰπρ ἀυτίηρ [πε πιλγιϊαὶ ἐχογοίβεβ οὔ ἴῃ βο] ἀΐεῖβ; 

ΠΙΟΝ οὗὁἨ σουγβε ἢ88 πὸ ἰουπάδιίίοη ἴῃ ἴῃ6 ἴεχί. ϑοῆηι, ἰγϑηβίϑῖθβ ὍΝ 
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ἡηϑογί ρει, αὐτιὰ τλαῖκοβ ἴῃς τεϑὲ οὐ ἴῃς οἴδυβα ἃ {{|6, βίη ϊατ το ἴῃ ΕἾ ε5 οἵ 
1Π6 ῥβα]πι|5. Τῆεβε ἱηρεπίουβ ἐχδπιρὶε5 βῆονν [ἢ 6 ἱπηροββὶ 1  οἵἁ πιακίηρ δηγ- 

τηῖπρ οἵ τῆς ρτεβεπῖ ἰεχῖ. 7Ὴ6 νευβίοῃϑ 8εὲπὶ ἴο ἢᾶνε πδά ψῃδῖ γε πᾶνε, ἐχοερὶ 

1μαι (5 οπιῖὶβ φῦ; Ὀαϊ {Π|5 ἰΙεανεβ ἃ8 Ῥγεῖιγ πιὰ ἢ νἤοτε ψὸ γεγε Ὀείοτα. 
Ἐν. σοπ)εοίαγοβ ὉΦΡ ἕοσ ΓΦ {γαπδίαἰίηρ, ἀξ σον αν αεα (ο ἐεαεὰ {ἀπ εἀέ άνενε 

Ὁ Πγαεῖ σεεεγαίείν. (οποεάϊπρ {π81 15 ἰγϑηβιαϊίομ 15 Ῥοββί!ς, [ἃ ἀοε5 ποῖ 

τεϊίενε ἴΠ6 πιδίῃ ἀἰβηςα  γ, ἀπά τς 86πιε ἰ5 ἴτας οἵ ΤῊ.᾽5 εἰπεπάαιίου οἵ ἴπα 

88πὶ6 ψψοτά ἴο 2: ἴοτ ψ ῃϊςἢ ἢε οἰϊε8 18. 217, ΟΑΘι ἢ σἤδηρεβ ἴο ΠῚ) δῃά 

τερατὰβ ἴπΠ6 ψγΠο]ε οἴαυδε 848 ἃ ρίοββιυ Βυΐ ΨῊΥ 5μου]ά ἃ ρ᾽οββαῖου ρεῖ ἰξ ἰηΐο 

ἢϊ5 πεδὰ {πὶ Πανὶ ποὶ ΟΥ̓ βαρ ἴῃ6 Δ) Ὀυΐϊ τῃαὶ ἢς Παὰ ἴξ αι ϑυςἢ 
Ῥαϊπϑβ '8 ἀπεχδιηρίε, δπὰ τς ρ]οββδίογ οἂπ πᾶνε βιρροβεὰ ἰξ ροββίῃ]θ ΟὨΪΥ 

Ὀεσαυδε μετα τ 85 δγεδαῦ σοτγαρίϊοη οὗ ἴμ6 ἴεχὶ οἵ ψῃϊοῆ ἢςῈ δα ἴο τὰρδίκα 

8εη8ε. ῬῬεῖῖεβ (4“παδεξίεη ἐγ 7 εαίξγίδξ, Ῥ. 21) τ] πκ5 τΦΡ ἴῃς τοβυὶὶ οὗ 

Δορτγενίαϊίοι, ον Φ ΠΡ Βανίπρ θδαπ 5ῃπουίεπϑα ἴο “Ὁ δπά ἴῃδη τοδά γπῷῦρ. Ηδ 

αἶβο ΞΌΡροβεβ ἴπεϑε νγογάβ δὴ ἰπβουϊίοπ. γε. 858 ἃ ἱῃεοσυ ἴο δεοουπῖ ἔοσ γῇ. 

Ηε {μῖπκ5 ἃ ρ᾽οββαῖου Ἔχρίαἰπεὰ ὉνΡ ΡΠ ἰπ νι ὈΥ ρυζεπρ ἴῃ 186 τααγρίῃ “Ὁ;3 
ΓΦΡ, δπὰ ἴπαῖ οὴπς ΠΑ] οἵ ἴῃς ρἴοβ8 σγσγερί ᾿πῖο ν. δ δἀπὰ ἴῃς οἴπεῦ Π4]Γ ἰηΐο τ ]8 

νεῦβϑε, ἡ  ἢ πᾶν Πᾶνα βίου ἰπ (Π6 σοτγεβροπαϊΐηρ ᾿ἰπε οἵ ἴῃς βεσοῃὰ οοἸυπηη 

οἵ ἴπε ρᾶψε. ΤΉΪβ ἰβ ποτε ἱηρεπίουβ ἴμπαῃ σοηνϊποίπρ. 

Οἱ 4}} ιλε δυΐμοτβ 1 πανο ἰουπά, Κοβιεττηδηῃ ἰ8 ΠΕ ΟἿΪΥ ομς Ψ}0 βεασωηξ ἴο 

μανε πιδάς ἃ βίαγὶ ἰοναγάβ [ῃ6 τῖρῃϊ βοϊαϊΐοθ. Ηξ 58εῈ8 δηὰ βαγ8 {πὶ ΘΝ 

ταυβὲ ἱηίγοάυςε ἴῃς ροεπι; δηά 858 500ῃ 85 [ἢ]5 18 ροϊπίεἀ ουΐ, ἐν ετΎ οπα τηυϑῖ 

τεοορπΐζε ἴῃς οοττοςίηεβ8 οὗ ἴῃς οὐβεγναϊίοη, ΝΥ βαΐενου ψὰ ἀο ψἱἢ [ἢ τοϑῖ 
οἵ ἴπε νεῦβε, [ῃϊ5 τηυβὶ ἕανε Ῥεεη [πε οτὶρίπαὶ ἔοτος οὐὨ ἼΌΝῸ) -- ἴξ ἐπιπλεῖ εὶν 
Ρτεςεάςά τῃς ἰεχὶ οὐ ἴῃς ροεῆι. ὙὍὴα βεσοπὰ δα] οὗ ἴδε νεγβε ἰβ {πεγείογε ἃ 
Ἰαίεσ ἰπδεπίοη, ἢ ῖοἢ ἱπάεεά 118 ψνογάϊηρ πηᾶῖκαβ ναῦν ργόῦδῦ]ε. Τῆε ψογὰδ 

[οἸ]οννῖπρ ἼΟΝ τεργεβοηΐ ἴῃ6 ορεπὶῃρ νεῦβα οὗ ἴῃς ἀἶγρο. ΚΙ. ((οἸονεὰ Ὦγ 
Βι. ἴῃ ἢἶ8 ἴεχῖ) βΒΌρροβεβ ἴπε οτίρίπαὶ τεδαϊπρ ἴο πᾶνε θεοπ ΠΎΡΓΟΝ .)}2 

Εἰς ΚΊ. ἰταπβίαϊεβ: Αἰεείνε, Ο γμάαλ, ἐγμοὶ ἐάίηρε. Βυϊ ἴξ 18. ἀουθι(ι! 

νεῖμεν (ἢ 18 ἰ5 ροοά Ηερτεν. 

1 5 δἰτορεῖμεν ργόρδῦ]ς ἴπαὲ [Ὡς ψψογὰ ποὺ τεργεβεπίθα ΟΥ̓ 22 τγῶβ οτὶρὶ- 

ΔΙ ράγα αὶ τὸ [πε ΣΡ ἩΒΙΟἢ (85 νὰ 51|8}} 8366) πηυδὶ Ὀ6 τεβίοτεὰ ἴῃ τ 6 

πεχῖ νεῦβα. Βυῖ ἴ 50 ἴπε παίυτγαὶ ἐπι επάδίοι 823. Αἢ δπιίγεϊυ ἀρρτγορτίαϊε 
ἵπρ οἵ [δε ἀϊ υἱ]ὰ Ὀ ορεπίηρ οἵ ἴδε ἀΐγρε Ψ0 ε ΠΕΣ 

Ὀκησυ ΡΠ 

Αἢετ 3323 μδὰ Ῥεσοπιῖα σοτγυρίεα ἴο .)}3 πε οἴπεν νγογάβ πλαὺ ἤανο Ὀεεπ ἰπβετιεὰ 
ἴο πᾶκα βοπῖα βοτῖ οὗ βεῆβθε. Οπ ἴδε οἴπεγ ἢαπά, δοοογάϊηρ ἴο [πε πιδᾶβυγα 

ψῃς ἢ ῥγενδὶβ [ῃτουρῃους [ἢ 6 Ῥοοπη, ννα βῃου]ὰ Ἔχρβϑοῖ βὶχ νγογάϑ ἴῃ [Π:}5 οουρ]εῖ 

ἰπβιίεδα οὗ ἔουτ, ἀπὰ ἴῃς ἵψὸ νγογὰβ Μ ΠΟ νγα 51] πὰ ἴπδτὰ πᾶν Ὀς σοτγυρὶ 
τεργαεβεηϊαδιῖνεβ οἵ [ἢ ἴψο ψῃοἢ ψγὲ ἀεβῖγα Βαΐ, 88 ἴο {πεῖν ογίρίμαὶ ἔοσπη, 1 

δᾶνε ποῖ ΔηΥ ργοῦδῦ]ς σοπ)εοίυτε ἴο οβέετ. 

19. ὙΠε τεοεϊνεα ἰεχὶ μὰ5: 7.4 σ΄ ἀεεζε ἐς οἰαΐη, οὐ : 73 δεαιῖν 
ἐς εἰαίμ Ὀασϊ ΕἰἴΠοΣ ποσὰ ἰ5 ἱπαρργορτίαῖβ. ΤῈ ρ426}16 15 ἃ θεῖ 
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υυϊ Βῃγ δηΐπλαὶ, αἰβεϊηρυ πῃ ἔοσ ἃ στᾶσα δηὰ Ὀεδιν ψηΐοι τα 

τῆϊηκ οὗ δ5 ἔδιηϊηΐηθ. ὅδ] δηὰ Τοῃδίμδη δἵὰ ἰαΐθγ βαϊᾷ ἴο ὃς 

συ γεν ἸμΔη δαρὶθ5. Βυῖ τῆς δαρὶε μδβϑίεβ ἴο τῇ 6 ρσδυ, ἢ} 6 τῃ 6 

ΒΆ2 6116 ἤξεϑβ ἔτοιῃ 1ἴῃ6 ρυζβιθσ. Οηδ σοιῃραγίβοῃ ἰδ ἃ5 ἱπαρρτορτσί- 

δῖδ 85 ἴῃ8 οἴποῦ ἰβ αρί. ΝΟΥ 8 ἴπε δὐβίγτδοϊ ὀσαμέν ΔᾺῪ Ὀειίοσ, ἴοσ 

τ1ῆ6 ψογά ἤδσα υϑ6ἀ 15 ΠανῈσ υϑ64 οὗ ἴῃς ον» νῖοἢ 15 ρίνεη ὉΥ 

βίγεηρῖῃ. (ζὅ ἰουπά 4 νεγῦ, δηᾶ [Ο]]ονίηρ ἰἰ5 Ὠἰπὶ 50 Δ, 88 ἴο 
Ταβίοτα ἃ ψετῦ ἤεῖα ΜῈ τῇδγ τοδᾶ : σγίευε, Ο 7εγαεί") Τῆς ποχί 

(Ο]]οννίηρ νογάβ πλαδῖ 6 06 τηδάδ ἃ οἶδιιϑα ὈΥ ῃπεπηβεῖνεβ : Οδλ 
ἐὰν λείη αγὲ 2:16 σἰαΐμ. Ιτ ἰβ ἴοο ἰοὴρ ἴοσ ἴῃ6 τηϑίγα ἴῃ {Π6 

Ῥτεβεηῖ ἰοχῖ. Τῇ τοίταίϊη --- ὔρτυ ἀγε τάς τεὴν ,αὐζη " ---τοτεουῖβ 

Ῥεῖονν, Ἂἃ5 ᾶ5 ὑδθη δἰγεδάγν ροϊηϊδα ουΐ. 

19. "31 5 ἀείεπάεα Ὦγ Ὦτ., ἰπουρῇ Ὲ βηάβ ἰξ 4 11{||6 δἰῃρυϊασ, [ἢ ἕδοι 

ἴῃς νογὰ ἰβ πονῆθγα υβεὰ Ψ ἢ τείεγεηςε ἴο ἃ πιᾶπ, δπὰ ἰξ νου θὲ βίγδηρε ἰῇ 

ϑ4}}5 θεδιιῖΥ ψεγα πιδάς ἢἷβ ομαγαςίοτίβιῖς ποτα, ἤθη ψὰ πονβεγε εἶδα μθαν 

οἵ ἴἴ. Ηἰδβ πιϑηὶγ βίγεπρίῃ ἱπάεεα μα ταῖρῃς πὰ ἰξ νγ6}} ἴο πηεητίοπ, θαϊ [Π15 

ψου]ά ποῖ ὃς {πε ἴετπὶ σἤοϑεη, ΤῊδ Λοτσεν οἵ 5γ8 6} 5 ΔΥΠῚΥ πιϊρς ρετῃμαρ5 ΡῈ 

ἀεβοτίθεα 5. ἤεγε, ἱπουρῃ ἀνεὴ [Πἰ5 ἷἰς ψ οι δπδίοργ. Ὑῆε ψαφοίίε ἴα, οἵ 

οουτβα, ουὐΐ οἵ {πΠ6 ἡπεβίίοη, Αβϑῃεὶ ἰ5 ἰπάθδεα ςοπιραγεά ἴο οπα οἵ πε ρᾷ2Ζ6}}ε8, 

218, θαϊ ννὲ ἅτε Ἐχρυδβϑὶῃ το] [παῖ {πε ροΐπι οὗ {πε σοπηραγίβοῃ ἰ8 ἢ15 βυν [655 

οἵ ἔοοι. (6 ΛΒ στήλωσον ἀπά (51: ἀκρίβασαι ὈοΙῊ 5εετα ἴο γτεπάεσ 3 χῦ. Οἱ ἴΠ6 

Βτουπά οἵ 1ηϊ85, ΚΙ. σοπ)εοίατεβ ὭΣ; ΜΆΘΟΙ σοπιπιεη (15 1ῖ156]{; τΠς ἐεπιϊπίπς 

ἔοτπι Ὀεΐπρ ομόβεη θθοδιβε βγαεὶ 15. ἴῃς τηοίπεγ οἵ ἴμ6 (4]]16π ἤδτοςθβ. ἼὉ2 

βῃουϊά μὲ ροϊπίεά ἴὸ ἀρτεβ ψϑίτα [ΕΪ5. --τ- 550} στεπάβγθὰ 85 ἃ ρίυγαὶ ὃν (ΟΞ, ἰ5 

ΤοἸ]ςοἴίνα. 

20. 7ει ἐ πο ἱπ σαί, νιαζε 2 πο Ζηπστυπ ἱπ τὴ 6 σσεείς ο΄ 41“λ- 
ἀείοπ] τεργαβεηίαίινε ΡΠ βιίης οἰτϊ65. ΤῊ ρῬασοποιηδβδία οἵ ἴῃ 8 

ἢγϑί οἰδυβα ἰ5 τερεαϊεαὰ ἴῃ Μίς. 1ἴ9.---Ὡ1. “Μηομμίαϊης οὐ Οἠἦσοα 
αν πο ἄξω ἀξεεεπάῖ; απο »ηαγ πὸ γαΐμ αὐ μῥοη γοι, γ6 βεξές οὗ 

ἄεαίθ " Ἐὸοτ (μ6 οοη]εοίαγε οἡ ΠΟ ἢ [ἢ 18 ἰταηϑίαἰίοη 15 θαβθα 5668 
[6 ποῖθ. Ὑπὲ οομηπιοη ἰοχὶ ἰ5. υῃίηιο Πρ]. --τ- ργ δλογε τυαᾶς 
εαφί σιυαγ 246 οἠϊοία 97 ἀφγοος, δἐἔ[ι6ς τἀϊοία 97 ϑαμ ποῦ αποϊμέρα 

τοὐὰ οἱ Ἵ τμὲ βῃϊε! ἃ ἱπβίεδα οὐ Ῥεΐπρ ρο  βϑῃεὰ δῃηὰ σαγβᾶ ἔογ ὉγῪ 
ἰϊδ ΟἸΝΏΘΙ 15 ες το τπιϑὲ οὐ τοῦ ἴῃ (6 βεϊά. Ὑμδ ἴοχὶ πόνανασ 15 

ποῖ ἔτεα ἔγοτῃ αἰ βηου γ. 

21. »5522 "57 [5 βυβρίοίουβ δεσαῦϑθς ΟἸΡοα νγαβ ἴῃ 6 πατης οἵ ἴδε τηουπίαϊῃ 
τίάρε ἰ[561{, ποὶ οἵ τε αἰειτίεῖ, Ὑγὲ βῃου]ὰ ργοῦδοὶν τοδὰ ρ 3) νὙΠ, ἰανουτεὰ 

"ν Θι3.. ΚΙ. ργοροβεβ ἴο γεβίογε »8) "2 Π ἐξ ἀεεοίαίε, Οδδοα ! ---- ΔῈ Εχιγετρ εἰ 

αἰϊγαςῖῖνα σοπδοῖατε. ὈΟΤΟΝ 5εεσηβ ἴο τεχαΐγα ἃ νεγῦ, μὴ πέσοι (51: μὴ καταβῇ 
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(6.8; ἱπβετῖ [πεγείοσε τ, ΤῊ Ατῦ ροεῖ αἷδο ργαὺβ ἔμαὶ πὸ ἀενν ΟΥ̓ ταῖῃ ΤΩΔΥ͂ 
[41] οπ ἴῃς ρἷδοβ ψσβεγε ἴῃ6 ἤθγοθβ πᾶνε [4]]16π ( ε., δξέεξορμ, 1. ῥ. 139). --- 
ΓΛΘΥΊ ΥἼΦῚ] ἰ5. απί πο] ρῖ]ε: βολαῖς οὐ οβεγέησε πᾶνε πὸ ρἷδος ἰῃ ἴῃ σοηϊεχῖ, 

ἴδε Υ 18 υ56}ε858, πὰ ἴῃ ἴογπι υἽΦ βυβρίοίουβ, (51 ὅρη θανάτου ἰβ ρτοῦ Δ ΪΥ τὶρ δὶ 

ἴῃ τεδαΐηρ ἴῃς ᾿ἰαϑὲ ἴῆγεα Ἰεϊίετβ 85 ἴῃ6 νψογὰ γγ8. [Ιἢ τπαὶ σδβ6, [πε 5ἰπιρίεϑὲ 
εχρεάϊεηι ἰβ ἴο γεβίοσε ἴῃ δοογβάϊ δὰ ὥγιῷ δῃὰ ἴο ρμαΐῖ ἴῃς αἰίοϊε ἔοσ [ῃς ἵνο 
Ἰεϊῖετα ποῖ δοοουπίεα ἴον ---- ΓἸΌΠ ὨΥῚΦ 15 ποῖ νΕΙΥ τεπιοῖς ἕτοτῃ [πε ἴοχὶ δπὰ 

Εἶνε5 ἃ 58. ἰ5[ΔοίοΥὙ βδθῆβθ6, ΒΒ. σοῃ)εοίυτεβ ΓΊΟ ΠῚ ΠῪΦ τείεγείιηρ ἴο 7ἀ. οἱ 

ψΒΙΟΒ ἰ8β Βόνανοσ ἰἴ861[ οοτταρὲ (οἵ, Μοοτε οὐ ἴμε ρᾶββϑαρθ). [1 ψου]ὰ θὲ 
Ῥεϊζετ ἴο τεδά γηθγπ 1} [6γ. 1416 ΑΥ,, “Μεἰωῖς 97) ἀδεεὶξ θὲ ἴῃς οοηίεχι (αἰγὶ 
ψ εἰ], πὰ [πε 581π16 τπιεαπίηρ ἰ5 σοὶ ὈῪ ΚΙ. πὸ ρτόροβεβ ὨΙΟῚ γυΦ; ΟΑΘ ἢ 

τεδὰβ ΓΙΌ τφυ; Οτδεῖζ παᾶ 68 ΠΥΟΥ γτῷ, εαυϊναϊεηὶ ἴο ΠῚΦ ὍΥΟ 14. 518, 

Τῆς νδγίειυ οὗ βιρρεβίοπβ (πὰ [πε Ὠυπῖρεῖ τα ῃϊ δαβιγ θῈ ᾿πογεαβε 4) βῆονβ 

τδε ἀϊβηουν οὗ τμς τεδάϊησ. --- ΠυΦῸ 5531 8 αϑυδ!γ ἀπά ετγβιοοά ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο ἴῃς 
5ῃ1ε]4, ἰπ ψῃΐοἢ οαθε γε βῃουὰ τεδὰ πυθῸ νψΒὶ ἢ 18 ἰουπά ἴῃ 22 Ηεν. Μ55. 
δηἋ 5βοπηε βδυὶν οὐἀϊτίοπβ. 6. ἱπάθρεπάθηι σοπ)εοϊαγεά [5 ἴο Ὀς ἴδε ἴγὰς 
τεδαΐηρ. Οτδβῖζ ρίοροβεβ ΠΦῸ 9: δὲδ τυξαῤορε ο τὴς αριοϊμίεά, Ὦ,, τλδῖκεβ 

ἴμε ψογὰβ τείεγ ἴο ὅδυὶ φηαςὶ πορὲ μροΐμς, ἀπα [ἢ 5 νγᾶ5 δἀορίεὰ ἴῃ ΑΝ. ΤΒε 

τείεγεπος ἴο ἴπε 5ῃ16]14 νγὰβ υπάετβίοοά Ὀγ (δ, ἀπά Ὁ βοπὶὲ οἵ πε ἘδΌΡΙ πἰςδὶ 

εχροβίϊοσβ Βιιάάε πιακεβ ἃ πεν γεῖβε Ῥερίη ψ ἢ [15 οἴαυβε, ἰγδῃβ]ατίηρ : ΛίοΖ 
αποὶρεα τυΐέλ οἱ, δέ τοὴὰ “16 δίοοα αμα Λα! ο7 τἑαΐν τυαγγέονς, ἐξές πσῖῦ {ἠδ 

σἀϊεἰα ογ αι μβο»ε “ἠδ δα οβείά, 866 τμ6 ποῖβ οἱ ἴμε πεχί νδῖβε. 

22. 580] μὰ5 Ὀεδῃ ἱπιτοἀιοεα Ὀγ ἴῃ6 πηδητίοη οὗ 5 βῃ ἰδ] ἴῃ 
τῆς ῥσχεσεάϊηρ νϑῖβθ. Τἢϊβ ἰδδἀβ ὉΡ παῖυγα! ἢν ἴο ἃ Ῥδῃθργτῖς οὗ 

Βίηι δηὰ ἢΐ5 Βεσοίς βϑοη. Τῆς ἀεδνουτγίηρ ϑ'νοτγὰ οἵ 5418] 15 ραγδ! εἰεά 

ἢ τῃ6 ἜαυΑ}}ν ἰηϑαιίαθ]ς θοὸν οὗ Τοπαίμδη: ἤγογι τὼς δίροα οὗ 

“ἀὲ εἰαίμ, ἥὅονι “6 γπὲ οὔ ἀεγοες, “ἀς ὄστο οὗ οπαύλαμ “μγπεαῖ ποῦ 

δαεξ, απῷ {4 σιυογα 97 δαμέ γεήμεγησαῖ ποῦ φρρίν} ἴῃς ἤριγε 566 Πὶ5 

ΘηΓίγΟΙΥ ἀρρτορτγίαϊα ; δηὰ {ΠεγῸ 56 θ 5, ΠΊΟΣΘΟΥΘΙ, 0 ΓΟΑΘΟΏ ἴο 

οδδηρε ἴπε οτάεσ οὗ ἴπε οἰδυβεβ. 

33. Ὁ5Ἴ22) 20ΠῸ Οὐ ῦτ Ὁ05] 865 ποιϊςεὰ δῦονς, Βι. (δπὰ 5: πη] τὶν Κ].) τρϑκε5 
1868ε ψοτάβ ἀδῆπε {με Ἄοοπίγαβὶ Ὀοΐννθθη ὅ80}᾽5 5} 1614 δ5 ἴξ πον 1168, δῃὰ 115 

ἔογπιεγ 5ἰδῖδ -- ἰπβιεδα οὗ θεὶπρ σαγεί!ν οἱεὰ δηὰ ρο 5864, ἰἴ 5 ϑυιεαγεά ψἱτα 

τῇς ὈΙοοά δηά (αἱ οἵ πε 5]4ῖη. Βυῖ ἢ 15:2 νὰ βῃου]ὰ ςετ ΙΥ ἐχρθοῖ 2, 

δά [(ἢς ομδηρε ἴο ποίεε ργεροβίτίοη 15 ἱπεχρ οαῦ]ς. ΜΝ ΏΣ6 ᾿νε πῖρϊ αἰϊονν 
τῃε Ὀ]οοά ἴο β8πιεᾶγ ἴῃς βῃ1ε] 4, [ἴ 15 παγά ἴο ρίοϊυτε τ1π6 γἼαΖ οὗ ἴῃς 5᾽αίῃ 85 μαι 
οἵ (ἢς ροϊ]υκίηρ πιεάϊαπι. Οπ ἴπε οἴμεγ μαπά, ἴπὸ ἀϑ08] ἤρυτε οἵ [Πε 5ιυχογὰ 85 

ἃ ἀενουτίπρ' πιοηβῖεγ σευταί ΠΥ αἰονν5 ὰ5 ἴο τη οὗἉ ἰξ 48 βαιϊδῖε υἱτἢ {πε ἔαὶ 
88 ΜῈ}1 δἂ5 ἴῃς Ὀ]οοά οἵ ἰϊ8 νἱοιἰπι8. Εεϊεπιίοπ οἵ ἴῃ υϑια] σοππεχίου ἂπὰ 
ογάεσ οἵ ἴμε οἱαυβεβ ἱμεγείογε β6επὶ5 ἴο θὲ πιοῖς βαἰἰβίδοϊουυ ἴδῃ ΔῺΥ οἤδηρα 

γεῖ βυρρεβίεα, ---- })9)] δῷ ἀπυβαδὶ 5ρε]]Ἰρ. ὍΤΏΣ σομμτωομαῖ ἔοστα 210) ἰδ ἐουπὰ 
ἴῃ δος Μ55. 

“. 

ῬΡ.. 



1. 22-ὥς 263 

23. Τῆς ἴνο ἤεσοαβ βῃαγεὰ ἃ σοπηῶοῃ ἴδϊε: ϑδαμ σμπα 7οηα- 
ζλαν, “πε δεἐρυεά απα τὴς ἐουσἐν εἴ. (δηιϊ. τ", --- γι γε απ ἐπ ἐφαίὰ 

ἠάεγν τυεγε ποΐ αν δα τἢ15 βεθηλβ ἴο Ὀ6 ἴῃς παῖυγαὶ σοηποχίοη δηά 
56η56 οὗ ἴῃ ρά58ᾶρα. --- 72ἐν τύεγεέ τευϊίεν ἠάαπ εαρζς} τῇς βρεεὰ 

οἵ τῆς Ὀἰτά οὗ ΡΓΕΥ ἰ5 ποϊεά εἴβενῆεσθ, ΗδΡ. 15. ὙΤἼε νεπεηεησα 
οὗ ἰΐ5 διἰίδοϊκ ἰ5 ἴ[Ὡ6 ροὶπξ οἵ ἴμ6 σοτωραγϑοῃ, οἵ. [6γ. 415. --- Ζἅεν 
τὐέγε τἰνοηρεν ἕάαπ ἤδη] 74. τ4}8, 

38. ΤῊΝ] [818 ββεῖηβ ἴο Ὅς ἴῃ υἀδυδ] ρ] ταὶ ἔοσγ τἼν, ἀπ ἀοεβ ποῖ τηεϑῃ 

ἐϊονιέσεες 85 αἰδι ρα βῃεα ἔγοπι ἐϊο᾽15. 

24. ΤῊΣ ψογλδη οἵ 15γδ6ὶ γε σετηϊηἀεὰ οἵ {Πεὶγ 1ο55 δηα Ἷδ] θὰ 
ΡΟῺ ἴο τὐεοῤ οὐεν' ϑαμέ. Α5 ἴῃ6 ψοιηθη ἴοοκ [πε Ἰεδά ἰῇ ρυ]ς 

ξεϑεν 65. οἡ 7ου}] οσςσαϑίοῃβ, 50 ἰξΐ νγὰ5 ΠΥ Ψῃο ἰατηεηϊθα τῆς 
(ΑἸεὴ ἤθη Πάτα Μὰ5 σα πιοηΐδὶ τηουτηΐηρ. ὙΤΏΘΥ Πα 5βρεοίδὶ 

Τεάβοη ΜΏΘη ἃ ΜΑΓΙΚΟ ῥτίηοα δά [8]16ῃ, ἔοτ τομὴ [5 ἢδηά ἴῃ δῪ 
μὰ τεςεὶνεὰ ἴΠε 5ρο] οὗ [Π6 δηθίῃγ : τὐὴἦο εἰργπεα γος τοί σεαγίδ 

ἀπά ἥμπε ἤἄπεη. Τῇ ἴὕνοὸ διίίοϊεβ οὗ Ἰυχυτυ Ὀεϊοηρ τορεῖδεσ, 

Ι᾿κὲ τό, Ἐὸγ ἴδε γολήφηι γἡεισεῖς ἢ ΐοἢ ἢς ἀςοκεά ἴθι, οἵ, 
7ετ. 4ὅ. 

24. "22 Μὰ ὃν 5. ποῖ σοιηπιοη, Ὀυϊ οἴ, ΕΖεκ, 2751, γε ββουϊὰ ρεγθαρβ 

τεδά Ὁ» ψ τ τὸ Μ969. --᾿ Ὁ Ψ ὉΣ7 τοὐέὰ ἀαἐρκίΐες ἰδ (6 πδῖαγαὶ πιεδπίηρ οὗ 188 

νοτάβ, θαΐ ἴῃς σοπϑίτυοιίοι ἰ5 Βατβὴ, δὰ δ᾽ '5 οὔ] σεὰ ἴο ἰπβετὶ 90 ϑϑιον. 1ἰ 
566 Π|5 θεϊϊεσ ἴο ἐπε ηἀ νἱτ Οτδεῖζ (Οερελ. ἡ. γάρ, 1. Ρ. 192) τεδάϊπρ Ὁ)" 10 Ὁ, 
οἴ. ]4. 1413 15. 338, νΨ 15 οο]]εοἴίνε ἃ5 ἴῃ Εχ. 335. 

25. Τῆε Ἰατηθηὶ ονεῖ ἴῃ6 Ψ8]|6 5 [Ὁ] ον εὰ Ὁγ Πᾶν! ἀ᾽ 5 ἜἘχργθϑ- 
βίοῃ οὗ ρεζβοηδὶ Ὀεγεανειηθηῖ. Βαροδίίηρ ἴῃ6 γείγαϊη; ὔοτν αγέὲ 

{ἀπ νιϊράτν αλεη ἐμ τς δαΐξίίε, Ὧδ τααῖεβ βρεϑοίδὶ πηεητίοη οἵ ]οπᾶ- 
ἴδῃ. τὐπίοτιππδίεϊυ, [Ϊ5 μα] Γ οὗ ἴῃ 8 νϑῖβα 15 ΠΟΡθ]6βϑὶγ σοστιρί. 
ὙΤΠε τεςεϊνεά ἰεχὶ ρίνεβ: ῥοπαίδαπ οπ τὰν ἀεῖίρήϊς ἐς σἰαΐη. Βαῖ 

ἴῃς Ῥσγοποῖιῃ πιυδὶ Γαίεσ ἴο ἴϑσαθὶ ἰῇ οὐάδθγ ἴὸ πηακε 56ῆβθ, δηὰ 

Ι5γᾶ6] μβὰ5 ποῖ θθθὴ τηθηιοηβα βίηος ἴῃ 6 ορεηίηρ αἰβιςἢ. Νὸ ομς 

οὗ ἴδε νατίουβ σοη)δοῖΐαγεβ Μῃϊοἢ ἤᾶνα ὈΘθη ὈτΤΟΌρΗΣ [Οτινασαά 566 Π|8 
ἴτεε οτῃ αἰ ου]γ. 

25. Τ{τὰς ἤγαι μα] οἵ {ε νεῖβε βίοοὰ δἱοης νγὲ ταῖρῃς βϑυρροβε ἰξ ἴο οοῃίδϊπ 

τε ἰαπιεῶὶ ψΒῖς ἢ τὰς σγοπίεπη ἃγα ἴο ομδηῖ, Εὸοζσ [ἢ]5 γεάᾶβοῃ ΚΙ. ἐπηθπάβ ὈΥ͂ 

«δμαηρίηρ ἴθε ψγοτὰβ ΠΌΛΟΣ Ἴ2 ἰπίο ὙΠῸ νὉ2 ΥἹΣΝῪῚ ἃ νατίδηϊ οὔ ψ ΠΝ Πα 

ΒΌΡΡΟΞΒε8 ποὺ ἴο βίαπά αἵ ἴπε επὰ οἵ [με ἀΐγρε (σμεγε 65} τεδὰβ ἐπιθυμητά ἴοτ 

ποπῦο). Βαῖ 1 τηῖδ Ὀς οτρίπαὶ, ἰξ ἰβ Ββαγὰ ἴο δοοουπὶ ἔογ ἴῃς Ἴοοιτυριίοι. 
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Οταεῖζ οοττοοῖς 1π)}πν ἴο ὈΝῚΦη ψ ο ἢ νου]ά ρῖνε ἃ ροοά δεηβα ἰπ ἰϊβεὶξ σοπβὶ. 

ετεὰ, Βυῖ [πε ορεπίηρ οἵ ν.29 ψουἹὰ τπὸπ θὲ νϑγῪ αὐυγαρί. γε. Ροϊηῖβ ουἵ 

{παῖ βενεγαὰὶ αγεεῖκ οοὐά, τεδὰ εἰς θάνατον ἐτραυματίσθη(5) (Ὁ " δαάξ ἐμοί) 

Μ ῖο ἢ ννουϊὰ δἰϊονν ἃ5 ἴο τεβίογα ΠΕΣ του. ΚΙ. ροεὲβ {τῖμεγ, βυρροβιίηρ: 

ὮΝ τὰς ἽΓ)52, 2», δὰγ ἀεαίά 7 ἰοο ἄγε τυοι»αδαΐ, ΜῈ Βα. τεδβ ᾿ῃ ἢ]5 τοχὶ 

οὺῃ ἽΠῚ03 2", 21} ἀεαγέ ὃς τυοτρίδαὶ ἐπ ἐγ ἀεαίά. ΤὨΒ Ἰαϑὲ ἰ5 1638 τειηοΐα 

ἔτοτι ἴῃς γεοεϊνεά τεχῖ, θαϊ ποπα οἂῃ "6 τεραγήβα 8ἃ5 οοπυϊποίηρ. 

26. Α Ὀυτϊβθῖ οὗ ρτίοῦ δ τῃε σεοοϊεοιίοη οὗ ψῃδῖς Τοηδίδη᾽5 
ἐσ πάβῃϊρ μαά θεεη. [11 βθϑηβ πβοδϑβάγυ [0 ἀἰβγεραγὰ ἴῃς δοοθηΐβ 

δηὰ διτδῆρε ἴῃ6 ψγογβ 45 ἃ {γ5: 10 ἢ : 

7 αν» τη σηρῖτὰ 70 γ Τάδε, πῖν ὀγοίλεν, )ζοπαίάαν } 

ΖΤἤοι τυενὶ αἰφέϊγλίοηες 10 226 ---- ἐχεεεζέη γεν τυοπ αν μὲ ἢ 

Τὰν ἴσυε )0γ νιὲ τᾶς ὀφγο»αἴ {ἦε ἴσυε οΥ τυονπόη:. 

Υὲ τῆυβ σοπίοτῃι ἴο ἴῃ6 πιϑίτα οὗ 16 ταβϑῖ οὗ ἴΠ6 σοπῃροβι τ οῃ. 

Τῆς σε 97 τυονιδη Ἀϊοἢ [6 ροαῖ ἢδ5 ἴῃ πλ]ηα τὺ Ὀ6 βυρροβεά 

ἴο ἱποϊαάς νοΐ ἴῃ ἴονα οὗ ἴῃ ὈὉτίάς ἔοσ μεσ ἢυβραηά δηᾶ ἴῃς Ιονε 

οὗ ἴῃ πιοῖμεῦ ἴῸΓ ΠΕῚ 50η. --- 97. ΤῇΘ τείγαϊῃ 15 ἤθγα σοπιρ]εϊεα 

ὈΥ ἴῃς δάάϊιίομαὶ οἰαυβε: “πω 216 τυεαῤοης ο7 τα ῥεγίελφά 

Τῆς ῥδγα] 6 θα βυρροϑίβ ἴμαῖ (6 τὐέαῤολς ο΄ τῦαῦ ἀτὸ 880] δηὰ 

7οπαίμδηῃ τμϑιηβεῖνοβ (Ὦγ. ἔγοηι Ἐν )414). 

26. πγμδρ)} οἱ ἴΠ6 ἔογπι 88 μεζὲ ροϊπίεὰ οἴ, (165.38 )ς σοϑ. ὙΤΏΕ ἰεχὶ πΙΔΥ 
ποῖ θὲ βουπά, Ὀὰϊ πὸ δοςθρίδο!]α Ἂπιθηἀδίϊου ἢδ5 γεῖ θδθθη ργοροβεά. ΚΙ. 

Ῥοϊπί8 οαξ {παῖ (μς τεγπιϊπαιίομ ὑγου]ά οαυβα 5 10 τεδὰ πγνθ8), δῆσωε τύογί 
τυοραἰογ εἰ, ἂχ εταρμαῖῖς τερειτίοη οὐ ΓΒ»), δῃὰ δἰ" πουρ [15 18. ψπουῖ 
ΔΩΔΙΟΡΎ, 850 ἴδ 85 1 ἀΐδβοονεγ, ἰξ ἰβ ῬγοῦδΥ {πὸ Ὀεδῖ ψῈ σδῃ (ὁ ψ ἢ τΠ6 

Ῥτγαβειΐ ἰεχὶ, Β.᾿8 γνῦ8) [ἀκεπ δάνεγθία!ν ἡγουϊὰ τεχυῖγα [6 ἼΝῸ ἴο (ο]]ονν. 
--1. ποπῦθ}} ἐπιθυμητά ἰ8 ἰουπὰ ἴπ (513 ἃ5 ποϊεὰ δῦονε, [ἱ βεθπιβ ἴο ὃ6 

ἰαίκεη ἔγουα ΤὨδοαοιίοι (οἴ. ΕἸεϊά, “7επ. Ογρεμ 5). 

ΤΈς [ΟἸονίπρ ἐγαπϑιατίοῃ ἰβ ἀδϑίρηθα ΒΡ ἴο εταροαΥ [ἢ ς τϑβυ 8 οὗ [86 

ἐογεροίηρ ἰπαχαῖτγ. 

18. εερ, Ο 7υάδῃ! 
19. Οτίενε, Ὁ Ι5γδεὶ}! 

Οἱ τὴν Βεῖρῃϊβ αγὸ ἴῃς 5]αἰπ; 

Ηον τε ἴδῃ παρ αν (4116 π] 

1. 
20. ΤεΙϊ ἴξ ποῖ ἴῃ διὰ; 

Ῥυθ 58 ἰξ ποῖ ἱπ ἴῃς βίγεεῖβ οὐ Αϑῃκοίοι 
15 ἴῃς ἀδυρῃίετβ οὗ τῆς ῬὨΠΠ5ιπε5 τα]οῖςα; 

1με5ῖ τς ἀδυρμίετβ οὗ [86 ἀποϊγουχμιςϊθεα Ὀς ρἰδά, 



23. 

26. 

27. 

1. 26-1.᾿ 26ς 

Μουμπίαἰπα οὗ ΟἸἸΡοα 1 Μᾶγ πο ἀεν ἀεβοεηὰ 
Νογ γαῖῃ ὕροι γου, βε]458 οὗ ἀβδίῃ ! 

Εογτ ἴμετα νν85 οαϑὶ ἀνγαὺ [ἢ 58 1614 οἵ πεγοεβ, 

ΤΆε 581614 οἵ ὅαυ] ποῖ ἀποἰῃϊεά ψἱ οἱ], 

Ετοπὶ ἴῃς Ὀ]οοά οὗἉ [εξ 5]4ΐπ, 

Ετοπι ἴδε ἔαϊ οὗ Βεγοαβ, 

ΤἈε ὕον οὗ Τοπαΐπαῃ τὰἀγηδα ποῖ δος, 

ΑΠπὰ {δὲ ϑνογὰ οἵ 58] γεϊαγπεα ποῖ ἐπρίγ. 

56] ἀπά Τοπαίδαμῃ, ἴῃς Ὀεϊονεα δπὰ {πε Ἰονεὶγ 

1 11 ἀπά ἰπ ἀθδῖῃ {ΠῈῪ ψεγε ποῖ αἰνίἀ6ἀ, 

ΤΏΘΥ ψετα βυντεῦ τηΔἢ Ἔα ρ]65, 

ὙΠΕΥ νγετα βίγοηρεγ ἴμδῃ ἸἸοΠ5. 

Ἰθλαυρ ϊοτβ οἵ ᾿βγϑεὶ, ὑγεαὲρ ονεὺ 56]! 

ἍΈΒο οἱοϊμεά γου ψΠῊ δοδυῖεὶ δηὰ ἔπε ᾿ἴπεῃ, 

ΒΟ ρυΐϊ μοϊάεῃ )εννεὶβ ἀροὶ γοὺ οἰοϊίην. 
Ηον γε ἴῃς τηϊρῃιυ [αἰ] πα 

1η τῃς ταϊάβὲ οἵ ἴῃς Ὀδί]ε 1 

Π]. 
]7ομαῖμαπθ . . ᾿ - . 

Ι τὴ ἀϊβϑίτεββοά ἴοσ ἴῃες, [οπαίμδμ, τὰν Ὀτοίδετῖ 

Τῆου ψετῖ ἀο] Ρἢϊβοπια ἴο τηε --- ἐχοεεάϊηρ ψοπάεγ!! 
ΤῊΥ ἴονε ἴο πιὸ ννᾶβ θεγοῃά [ἢξ Ἰονε οὗ ψψοπιεῃ. 

Ηονν ἃγὸ {δε πιῖρτν (]] Θη, 

Απὰ ἴῃς ψψεδροηβ οἵ νγὰγ ρευβῃβὰ ἢ 

2 ΒΑΜΌΕΙ, 11.--ΧΧΙΝ. ὈΑΝῚΡ ΤῊΗΒΕ ΚΙΝΑα. 

ΤῊ 15 ἰῃ6 {πἰγτὰ ρατί οἴ [ες Βοοκβ οὗ ϑαπιιοὶ, ἃ5 πον σοη- 
βίσιοϊε. Τηδ σοιῃροβιῖα παΐαυγε οὗ ἴῃ 6 ἈΙβίουυ ἢ85 Ὀδδη ἰηάϊοαϊεά 

ἴπ ἴῃς Ιηϊτοάπυοίοη, 85 μ45 ἴῃς ἕδος [ῃαἴ [ῃ6 πιαΐῃ δουγοθ σοη 165 

ἰηῖο τ Κίηρϑβ. 

Ομαρίοτβ Π.--. Το Εἰηράομι οὗὐ ἨΗΘΌΤΟΙ. --- ΤῊς δοσουηῖ 
866 Π15 ἴο σοηίϊηι ἱπληλθ αἴθ] ν ἴῃ 6 5ἴουυ Ὀγόκβθη ΟΝ (ἔοσ τῃ6 ἰῃ- 
βειιίοη οἵ [ῃ6 Ὠίγρε) δὲ 15. 

ΤΠ. 1-4. αν ὰ θθοοπιθδ Κὶπρ' οὗ ΗΘΌΓΟΙ. --- 47,» 2 ς, τμαὶ 

5, δῆεσ τεοεϊνίηρ ἴῃς πὲνβ οὐ 840}}5 ἀεαῖῃ, Ταυία ατάεά οὗ 

γαλισελ] τ 5. 23} 305. [πὶ τῆς δοοουηΐ ἤθε ρίνεη, Πανὶ ᾿ς ἢτϑὶ 
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πυεϑίίοη ἰδ ἱπ [Π6 υδ04] ἀἰγοοῖ ἔογπ), ἴῃ 6 βεοοῃα δϑῖβ ἔὺσ ἃ βρεοϊῆς 
ῃδίηθ. Βαΐ ῥγοῦρδῦὶν ἴἢ6 πᾶῖὴβ νγὰβ ορίαϊηθδὰ ὈΥῪ ἃ ῥρζοσθβϑβ οὗ 

δχοϊυβίοη Κα ἴμδὶ ἀϑεὰ ἴῃ αἰδοονατγίηρ ἃ ρείβοῃ Ὁγ ἰοῖ. Ἡδρτοη 

νγ85 ἴῃ δοϊ ἱηἀοαῖαα ὈΥ 115 ροβίτοη, δηά [ἢ 6 οτδοὶα οου]ὰ ΠαΙΑΪΥ 
δο δϑίσαγ. [{ νὰ5 ἴῃ 6 νψν6}}- Κποννῃ οἰ δ οἰἵγ οἵ Τἀδῇῃ, οἵ γαῖμεσ οὗ 

Ολ]εν, 14. 115. 39 705. 153, ΤῊΣ ὙΙΠΕΙ σουηίβ ἰἃ ἴο Τυάδἢ, (ΑΘ Ὁ 
Βανίηρ αἰγεαάγ Ῥεσοπλα ἃ οἴδη οἵ [πμαὶ ἰστῖθ6. Πᾶνα τυερ τ ἴο ἴΐ 
ἔτοῖῃ ΖΙΚΙαρ ννὩ]οἢ Ιαγ Ἰοννεῦ ἄν. --- ῷ, 8. Πᾶν Ῥτουρμξ ἃΡ ἢἰ5 
Βουβθῃο]ά δηὰ ἢϊ5 πε νὴ ἢ {Πεὶγ (Δη}}} 165, σμα “εν ἀπυείξ ἐπι “ἀξ 
εἰ ααεέ οὗ Πεόγορ] ἴῃ τεοεϊνοα ἰαχὶ ἢδ8: ἐπ 26 εἰδΐες οἵ Ἠεῦτοῃ, 
ΜΝ Ὠΐοἢ οδῃ Βαγαϊγ ὈῈ οοτγεοῖ. --- 4. “πα 2ὴ6 νιϑη οὐ γμάσλ εάν 

σηπά αποίμία αυΐά “λ2γε ας ἀΐηρ ουεν 1716 ἀομδε οὐ 7μάαλ] ἴδε 
ΒΟνΘΓΕΙ ΡΥ Ψψουά ποῖ 6 Ἰαριτἰπηᾶῖθ ὑη]655 σοπῆγτηεα Ὀγ ἴῃ6 
ΠΕ Κἢ5 οὗ (ἢε οἰδῆβ8. Ηον πλιοΐ οποῖοα ἴεν ἢδὰ ἴῃ ἴῃ6 τηδίϊευ 
ἰ5 ἀἰβῆσυ!ς ἰο 5δᾶγ. Τὴδ τηϑβίοσ οἵ ἃ ἀενοίϊεα ὈῬαηά οἵ βεαβοπδὰ 

50] 4] β ψγὰ5 ἃ ἀδηρδγοιιβ πηδῃ ἴο γεζεοῖ. Οη ἴῃς οἵμοσ ἢδηά, ἴῃ 8 

ΡΟΝ. ἀδέβησε ννᾶ5 {κα ὶγ τὸ Ὀ6 ψ6}}] δἰἰεηάεά ἴο Ὁγ βυςῇἢ ἃ πιδῆ, 
δηα Πανὶ δὰ αἰνγᾶγβ ὑθθη Μ6]}} ἀἰβροββάᾶ τονναγά 8 ἢϊ5 ονῃ ρῬβορίδ. 

Τῆδι ἢ σοητ πιο ἴο δΔοκπονϊεάρε ἴῃς βυζεσαίηςν οὗἨ Ας ἢ ϑἢ 566 Π15 

δἰτηοβῖ οοτγίαϊη, ἔγοηλ με ἴδοι μαὶ ἴῃς ἢ ]ΠἸδτ᾽η 65 δ᾽] ον ἢΐπὰ τὸ 

οχίθηά ἷβ ΚΙπῃράοῃι 50 ἴδ 85 ἢς ἀϊά. 

1. ὙΠὲ πᾶπιὲ Ἰγ 2 ῬΟΒβΙΟΪΥ τηεϑῃβ εορ ραάΐεγ εν, ἀπὰ ἴῃς οἴμεγ πὰς ρίνεῃ 
ἴο τδς οἰξγ --- ΚΙ αι ἢ -ΑὙϑα --- τᾶν ἱπαϊοαῖς ἴΠε ἕδος {παῖ [Πς τον ννᾶ5 οὐἱρίηδ}} 
86 Πεὰ ὈΥ ναγίουβ οἰδὴβ ψῆο τηδάε δῃ δἰϊΐαδῃος; οἴ, Μοοτα οἡ 74. 110 ψῖτἢ Ηἰ5 
τείετεποεβ Τα Τομαθιϊαϊίοπ οἵ ναγίουβ Αὐδὴ {τῦε5 ἴῃ Μεάϊπα 15 ἃ ρδγα])εὶ 

ἱπβίδπος Οαϑιλῃ (Οεορ. Ρ. 318) {λῖπηΚ5 τμς ἀποίεπὶ οἰ ἸΔῪ ὁπ ἃ ἢ] ἴο 188 
ποτίμννεβὶ οὗ ἴῃς ργεβοηὶ 5ἰζα. --- 8. 22 Ν}] ἴῃς βυβῆχ 15 βυρετγῆυπουιβ; τεδὰ 

ὈΦΝ ΠΥ ἢ (58. Ιὰ 18 ροββίθ]ς τμαὶ ἴῃς τοχὶ οὐ 5. 8 νν88 οὐὔἱρίῃδ!]ν βῃοσῖεσ, ---- 
ΩΤ 5.32} ἰβ8 ϑυρροβεά ἴο τηδδῃ ἐρ: δδε ἔστυνες ἴῃ {με ἀϊδίγιοι οἵ ψνῃῖο Ἡεθτοῦ 
ν85 ἴῃ οεηῖτε. ὙΒοβε ἀδρεπάεηϊ ρ͵δοαθ5 πόνγενεῦ γα δ] 6 ἀ εἰβονμεγε Ὁ ἼσΠ, 
οΥ εἶδε πε ἀαερήδεγς οἵ ἴῃς ἌοὨίεῖ οἷν, ἀῃὰ ἴμθογε 18 πὸ οἱθασ ρᾶγϑ]]εὶ ἴο 

γλῶπ)ι [{ 5εεπὶβ ὑεῖϊεγ {πεγείοτγε ἴο τεδα Ἰγ2 ὋΣ2 8δπά ἴδκε ὋΣ ἴῃ 115 ὈΥΙΠΊΔΤΥ͂ 
8εῆ8ε οὗ “γέ οὐ εἰῤαεἰεί, οἴ. κ1.9. ὝΠΕτΕ ἰδ ὯῸ τεᾶβοι ΨΨὮΥ Πανί 5 ργοσοεάστε δἱ 

Ἡξερτοη 5ῃουϊὰ ἀϊβετν ἔτοτῃ [μαὶ αἵ }εγυβα θπι. 

40. 7, Ἡαν 8 πιϑββαρο ἴο {π6 ΟἸ]ΘΘ 1068. --- ΤῊς ἐταρτηθηΐ οὐ- 
νἹΟΟΒΙΥ ῬΓΕΒΌΡΡΟΒΕΒ 1 5. 31, Δη4 566 Π15 ἴο σοητίηυε ἰῃδὶ παγγαῖϊνα 
ἀϊγεοῖγ, ἴοσ 41}5 15 δρτυρὶ ἴῃ ἰϊ5 ἐπάϊηρ ἀπα τεαυίΐίγεβ βομηθι πὶ ηρ 

{αγῖῃθτ. [Ιἢ τῃδϊ ο456, [5 ἀοσυπιεηῖ δά δὴ δοοουηὶ οὗ αν 5 

Δῃοϊπιίηρ. ---4. ΤῊὴς Ἡδεῦγενν 85 ἰΐ βίδπαβ ἀοθβ ποῖ τῆδκα βθῆβδ. 
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Ζλεν ὐἠ Φαυϊά οΥΓ “ἦε γιόπ ο΄ γαῤεεὰ Ο αα, ννἈϊο ἢ ἰα ῬτοΡΑΌΪΥ 

τῆς ἱητεηιϊίοη οὗ [ῃ6 δυΐποῦ, ψουἹὰ τεαυΐγε ἃ ἀϊβογεης ογάσυ. -- 

δ. Ὀανίὰ Ὀ]65565 τῃειῃ ὑεοδι5ε “εν ἀαα ἀρηδ ζἠϊς ξἰπάπεος ἐο λεῖν 

ὠγαά, Τῆς θυπαὶ οἵ της ἀεδά ἰ5 δὴ δεῖ οἵ ρίεῖγ. ---  θ. [Ιῃ δα άϊτοῃ 

ἴο ἱηνοκίηρ Υδῆννε ἢ 5. Ὁ οβϑίηρ οὐ ἴῃ επι, αν ῥγουηῖθθβ: 77 σθο 

τοῦ ὧὐο γοῖε ροοαΐ δεεαμδε γος ἀαῦυε ἄοης λῖς ἐἀτη0} τῇ τεχῖ τηυβὶ 

Ὀε επιεπάβά ἴῃ ἃ βίηρίε νψοσά. ---- Ἴ. ΤῊ τἴτηεβ οα]} ἔοτ σουγαρε οἢ 

τοῖν ρατῖ: 2:0» γομν Ἰογά δαμ τς ἐσαά ἀπά »ις “ῤλε ἦσμδε οὐ γμάκσλ 
λαῦε αποίηε ζίπρ ουεν ἤλενι] 50 τῃαῖ 1 ἂπὶ Κερὶ δὲ ἃ ἀϊβίδῃςβ ἔγοπὶ 

γου ἴοτ ἴῃ ῥγεβεηῖ, 566 πὶ5 ἴο 6 ἴδε ἱπιρ|ϊοδιίοῃ, 

40. ΤῊς 5επηΐεπος, 89 ἰΐ βίδῃηϑ, ἰ8 ἱποοιηρὶεῖε : 734» ἐοἰά )αυΐαῖ, ταγίηρ. 
7Ζὰε νιϑρ οὐ 7αὀεεὰ Ο δεαα τοὴο ὀμγϊεα δας ί, Ῥτεςίβεὶυ 5 ἴῃ ἘΏρ 5ῃ, ἃ ργεάϊ- 

Τςαἴθ Βῃου]ὰ [οἸϊον; ναῖ [86 ῥγεβεπῖ ἰεχῖ ᾿ἰεανεβ 5 ἵπ ἴῃς ἰατοῃ,. ΤΉς ΕὨρ] 58 
νεϊβίοῃ : 774 νπόρε οὐ γαόσελ Οἰεααὶ τυεγε ἐἦεν ἐλαί δων ρα δαμὲ νουϊὰ ταασαυΐγα 

τῆς Ἰηδογίίοη οὗ πΠ δἱ Ἰεαϑί. (1 ἰγαηβϑίαΐθϑ δ9 1 ἴἃ βδὰ πὸπ ἰηβιεδα οἵ ἽΦην; 

(Β τταπβίειβ ὝΦΝ, τιακίπρ ἰδ (οἱϊονν ὑθνδ, ψ 16 85. οπιῖβ ὙΡν. Βα. ἀοε5 {πε 

586 Οου οοπ)]εοΐαγε Ὀυϊ ἀο0658 ποῖ ῥγοίεββ ἴο τεραγά ἴῃ τεϑυϊτηρ ἴοχί 88 οτὶ ρὶ- 

μα]. ΚΙ]. ργοροβεβ ἴο σεδὰ τ ΝΡ ἴοσ πον, οἷ, σε, 2652, 1 5βουϊά τ ῖηκ 
ΤΌΘ ΩΝ ἐαυδ}ν ἀρρτορτίαϊε -- “άεν ἐοα αυϊαάί “6 παριές οὗ τλε νιέη. Βαῖ 

δε ἰπβεσοατγν οἵ ουγ ἑοοζίπρ 18 ενϊάεηί. --- δ. νΦ)Ν} 6458 Πα5 ἡγουμένους (ἥγεμό- 

νας 12) τεργεβεητίηρ 35)3, οἵ. 74. οὔἱ (64). Ἐοτ πιπ ποππ (ΘΑ (Β 15 Ἰαςκίηρ 
Βετ6) [88 τὸ ἔλεος τοῦ θεοῦ ΜὨΪΟὮ ἰ8 ρεῖμαρβ8 οτὶρίπαὶ; (51, οπιϊί8. ΠιΠ. ---- 

Θ. ΓΝῚΠ Π2Υ9.] βεθπβ αἰβίουϊ. ΙΓ ἴξ τείεσ ἴο [με ργεβεηΐ θπιραβϑυ (ρεσμαρ5 
ἢ ἃ σὶ ἢ) να βῃουϊὰ ἐχρεοῖ (ἢ νεῦῦ ἴο ὈῈ ἴῃ ἴῃς οἴμεγ ἴεπβε. ΚΙ]. πιᾶκεβ 

ΡΝ ἃ οομοτίαϊϊνε: τύ γπέ σάοτυ γος {ἐς “γϊοπαϊηεσς. Βυϊ ἃ Κίῃρ νου]ὰ 

ΒΑΓ ΪῪ ἴαΐκα 1ῃ18 ἴοπε. 11 ἰ8 "εβὶ ἰπεγείογε ἴο σμδηρε ΝΠ ἴὸ ΓΓῚ 85 15 ἄοῃβ 

Ὀγ Νε. (Ότ,, Βυ.). -- 7. Ὁ2}} πῖίυγαι!!ν ἱπίγοάυςεβ ἃ τεδβοη οὗ ἴπε βᾶπιῈ Κὶπὰ 

ψ  τΠαὶ Π] ἢ μδα ρτγεσεάεά, ἀπά 115 οδῃ ΟΠΪΥ ὃς [Ππαὶ {πε δάἀπιϊπἰβίγαϊίοι οὗ 

7μάδῃ Κεερβ Ὀανὶά ᾿υϑῖ πονν ἔγοπι οοτηΐηρ ἴο ἴῃς δϑϑίβίδπος οὗ Οἰϊεδά, 

Π. 8-1Υ.12. Το τοῖσι οὗἨ Ιβ}} 088]. --- 5084], [ῃ6 ΟΗΪῪ 5υτνῖν- 
ἰηρ βοὴ οὗ 54], Ὀβοοπιθϑ Κίηρ ονθσῦ Νουίῃ 5στ86]. Τῆς οἢϊεΐ 5ὺρ- 

Ροτὶ οἵ ἢϊ5 ἰῃτοης ἰ5 ΑὈηδσ, 54:5 ρεποσαὶ. [Ι͂ἢ τῃ6 νᾶῦ οδιγιεά 

οἡ Ὀεΐνψεθῃ ἴ[ἢ6 ἴνγο 15γϑϑὶ τἰ8ἢ ρόνγεῖβ, αν 5 ἴῃ6 ραίμεσ. [5}- 

Ὁδαὶ μιαβϑίεηβ ἢἷβ ονὴ ἀονηία!! ὈΥ ἢΐ8 τεϑεηϊμθηὶ δ ΑΡΠΕΓ 5 
ΘΠοσοδοπηθηῖβ Οἡ ἴῃς ῥγεγοραῖϊνθ. Αὐποὺ ἄρῖθθβ ἰο ἀεϊνοσ [ἢ 6 

Κιηράοιῃ ἴο Ὠανά, θυΐ 5 τηυγάετεα ἴῃ Ὀοοά τενεῆρα ὈΥ 7οδῦ. 
[5 δαὶ, ἀερτίνεά οἵὨ 5 ομϊεῖ οἤῆσοτ, (4115 ὉῪ ἴῃς Παπα οὗὨ ἀββδββίῃβ. 

Βαϊ ψ ἤδη ἴΠ 686 οοπλε ἴο Ὠανὶ ἃ Ἔχρεοτίηρ' ἃ γενγαγά, ΤΠΕΥ γα ἰγεαϊεα 

ἃ5 ἴῃς τηυγάετοσ οὗ 540] παά Ὀδθὴ τγθαῖβα. 
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ΤῊθ ῥίθεοβ ἰβ Ποιηορθηθουβ, Ἔχοθρῖ βοὴ Ὀτίοῖ ἱπίθγροϊδίϊ ἢ β 

ψΏΙΟἢ ΜΠ 06 ποι οδά ἴῃ [Π6 σουτθ6 οὗ ἴῃ ἐχροβι[οη. ΤὨδ τηοβὶ 
δχίθηβίνε ἰ5 3.95. Τῇ ἀοσυμχεηῖ ἔοι ψΏΪ]Οἢ ἴΠ6 βεοίίοη 5 ἰαΚθ 

566 π|8 ἴὸ ΡῈ ἴῃ6 586 ἴοτῃ ψῃϊοἢ 6 ἤᾶνα (ἢ6 {}] δοσουπί οὗ 
Πανὶ 5 τεῖρῃ ἴῃ 9--20. 

8-11. ΑΘΓ Ρ]6068 ΙΒ} 88] οπ [80 ΤΟΙ. --- Τῆς ορεηΐηρ ρατί 
οὗ ἴῃὴ6 ραγαργαρῇ 15 Πδοαββαγυ ἴο {Π6 αηάετγϑίαηαϊηρ οὗ ννῇαι [ΟἹ] ον. 

Νοῖ 80 ψἱἢ ᾽5 δηὰ "᾿, ονοὸ σΠγοποϊορίοαὶ βἰδίειηεηῖθ 5 85 εἶβα- 
ψετα θεϊοηρ ἴο ἴῃς ἤηαὶ! τεἀδοιίοη οὗ (6 ὈΟΟΚ. ---- 8. ΤῊΣ νεῖβα 

[ο]ον5 αὶ 5. 21, ΑΠοσ τῆς ἄδαιῃ οὗ ϑαυ], τσ παίαγα!ν ἰπαυΐγα 

ψῃαΐ Ὀεοάῖης οὗ ἢὶ8 Κίηράοτη. ΑΚ Πιϊεά ἴο (6 ρῥγεβεηΐ ρίας ἰΐ 

16}15. ἃ5 ἴα ΑΡΠοΥ ἀσά ζεπ Ζρλόααὶ αμαὶ ὀγομρὴξ ἀΐηι ουερ' ἴρ 

“Μαλαπαΐ»} ἴῃ 6 ἡδηλβ βῆ ραδὶ μ85 Ὀθθὴ τι] αιδα τὸ ἡελόσελεηλ ἴο 

δαϊς [ῃ6 ϑαιθδιηηβἤῆηθ85 οὗ ἴῃ 6 βουῖθεβ. “27 αλαμαΐηι, δῇ δηοῖθηϊ 

ΒΔ ΠΟΙΌΔΓΥ, ννὰ5 ἰδίου Πᾶν α᾽ 5 τοιρα ψ ἤδη ἀτίνεη ουὐΐ οὗ ἢΪ5 οαρίϊαὶ. 

1 ἰδ πηεπιοπαά ἴῃ σοηποχίοῃ τ [ἀσο᾽5 νγαπάδγίηρϑ, ἱπιτη  ἀ δῖοεὶν 

δίϊευ (6 ἰγθαῖγ ψ ἢ 1 ἀΡαη, αδη. 425, ΤῊΪΒ δοσουηΐ ὈΠΏρΡΒ ἰΐ ἰπῖο 

σοηπδχίοη ΜΙ [ῃ6 ΤΑ ΌΌΟΙΚ, ἀπ ἔτοπὶ 2 8. 185 μὰ ἱηΐεσ ἴπαῖ ἴἰ 

οδηποῖ πᾶν Ὀδεη ἔὰγ ἔτοσ ἴῃς [ογάδῃ νδ]]εῦ. Τὶ 15 ποῖ γεῖ οἰ ΑΥΙΥ 

ἰάἀοπειβεά ἴῃ δὴν πιοάδγη 9ἰῖ6. --- 9. 15} 0α 815 Κίπράοτῃ ἱποϊυάἀεὰ 
ΠΘΑΙῪ 81] 15γ8Ε] ---- 4]} που οὗ 7θγαβαίθτα δηά 4}} βαϑὶ οἵ ἴῃ6 7οζ- 
ἄδη: σία, ἴῃς νγ6}1-Κηόνῃ ἰταηβ)ογάδηὶς ἀϊϑισὶοῖ, δηά τῃ6 “415.}4- 

γέδσ, πουῖῃ οὗ ἴπε ταδὶ Ρ]αίη, 74. τς, απ )εγεεί, απά Ξῤλγαΐπι, 

απα δεηγαριη, ἀπά [ἴὰ ἴΔο1] αὐ Πγαεί, Τῆς οτὶρίπαὶ παιτσαῖϊνα 

εοῃεἰπυεὰ Ὀγ δάἀάϊηρ ᾿Ὁ ; ομέν διε ἀσμδε ὁ ἡμάκαλ γοἠοιυεωῶ Ζαυϊά. 
Τῆς εχίθηϊ οἵ 15} 0445 Κἰηράοπι 15 σοηῆτηχεά Ὀγ ἴῃ6 ἴδει ἰῃδῖ (ἢ 
Ὀδί1]16, δπ δοοουηΐ οὗ νψῇῃϊοϊ [Ο]]ονν5, γὰ5 ἑουρῃϊ αἵ αἰθεοη, δπά 

[ατίμεγ Ὁγ ἴῃς ἔδει τῃαΐ ἃ ἰαῖβ νγιῖεσ ψουά πανα σεάμποβα [15 ῥτο- 
Ῥοτγίϊομβ ἀπ παν ρίνεη τθοτα οὗ ἰξ ἴο Πανὶ. μα ῬῃΠβιη6 

οοσυραίίοη οὗ ἴπ6 σΟΙΠΓΥ νγὰ5 πιδἰ πα! ηθα ἴο 8Δῃ δχίθηϊ βυοϊθηῖ 
ἴο δθουτα {πεῖν βονθγειρηΐῃ, δηά [ἴ 15 Ῥγοόραῦϊα ἴῃδὶ Ὀοΐἢ 5 048] 
Δα αν νγεσα {611 {ΠΡαΐατε5." Τῆαὶ {Πεῖγ ναββ8α]5. 5ῃου]α 
ΘΔ Κοη δαοῇ ΟἴΠΕΥ ὈΥ ΜΑΙ Μψᾶ5, οἵ σουγβε, δοσογάϊηρ ἴο ἴῃ 6 ψιδῇ 

οὗ [ῃ6 ῬὨΠβΕΠ65. -- 10, Τῆς ἢτθι μαϊίγνεσβε ἰδ 8η εηάεανουσ ἴο 
ἱηϊτοάσος ἃ βοθεπιθ οἵ οῃγοποίορυ, {κα τ 5. 13. Τῆς ἀδῖα τὲ 
βυϑρίοἰίουβΒ. 5044] σου] Βαγάϊγ ἤᾶνε Ὀδθὴ [ὈΓῪ γεᾶτβ οἱ, δηά 

4 (ἕ, Καπιρμδυβθῃ, “ ΡΠ δῖον πα Ηςῦτγάεσ,"" ἰῃ ἴδε ΖΑ ΤΊ. Ν]. Ρρ. 43-97. 
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ἰϊ βθεῖῃβ δορείμεσ Πκεὶν τΠδΐ μ6 τεϊρπθαά ποσὰ πη ΝΟ Ὑ6 85. --- 

11. Αποῖμοῦ ἰῃβαγίίοη Ῥοββι ὈΪΥ οσσαβίοηθα ὉΥ 15, ἃ5. ἰπουρᾷ ἴῃς 
τοάδοϊογ ἴῃ βρβακίηρ οἵ ἴπ6 Ἰδηρίῃ οἵ 1βῃ044}᾽ 5 τείρῃ ἔεϊ: 1 ἤδοθβ- 

ΒΆΤΥ ἴο 8Δ4ἃ 5Ξοπηειῃίηρ σοποεγηίηρ Πᾶν ἃ. [Ι{ οου]ὰ Πατγαὶγ ἐβοᾶρα 
ποῖϊοβ μόνγενοσ (μα ἰΠ 6 ἴνγο νεῦβε8 ἅγε ἱποοηβίϑίδβηῖ. Τῆς τεῖρτι οὗ 

1500 44] ν᾽ γί! Υ οοἰποϊ δα ἴῃ Ἰδηρτῃ νι ἢ Πᾶν! ̓ 5 τείρῃ δ Ηδρτοη. 

ΤῊΣ Βγροιμεϑὶβ ἴηι ΑΌΠΕΙ ννὰ5 ἥνβ γϑαγβ ἴῃ τεοοπημεγίηρ ἴῃς ἴετ- 

Τἰϊουυ οὗ 84] 15 ἀῃπίθῃδΌ]α, ἔου ἰῃ ΔΩΥ οά56 15 044] τηυβὲ σουηὶ ἢ 5 
ταῖρῃ ἔτοῦλ ἴῃ6 ἀδαίῃ οὗ 54], ψιοβα Ἰερὶ παῖδ βσσ βθοῦ ἢ6 ννᾶ5. 

Οη δε οἴδεῦ ἤδῃηά, ἴπᾶὶ ἥνα γεαγβ δἰαρβεὰ δἴζεσ ἴῃ 6 ἀθαίῃ οὐ 153}- 

Ῥ44] Ὀείοτγε ἴῃ 8 {85 δοκπον)εαρεά Πανὶά, 15 σΟὨίγαγΥ ἴο 81} (ἢ8 
ἰπαϊοδιίοηβ οὗ τὴς παγγαῖϊνθ ΤὨδ Ἰεηρίῃ οἵ Παν! 45 Ἡθύτοη ταίρῃ, 

ἃ5 δίνθῃ ἤεῖα, οοϊηοῖεβ ἢ της ἀαίαμη ἴῃ 5ὅ,) ἀηὰ ψὰ βᾶνβ ἢῸ 
τεᾶβοῃ ἴο ἄουθι [15 σοττεοίῃ 688. 

8. στρ Ν] 76 νιαρ ΟΣ σῆανις ψουϊά Ὀ6 πὸ πᾶπιβ ἴο ρῖνε ἃ 500, 68ρ6- 

οἶΔ}}Υ ἃ Κίπρ᾽5 βδοῦ, Τῇεγε απ θὲ πὸ ἠουδὲ {παὶ {πε οτἱρίπαὶ πᾶπιε ἰ5 ρτεβεγνεά 

ἴο υ5 ἰπ τῆς ἔογηι ὅΣ3ν, α (ἢν, 888 οὔϑ ὴς ἢπὰ ἴγᾶοθβ οἵ ἴπ6 οτὶρί πα] ἔστι 

ἷπ βοῆς Μϑ5. οἵ (ὃ δπὰ Ϊ ἴῃ {815 ραββᾶρε αἷϑο. Τῇαο τεϊυοΐδηος οἵ ἴῃς Ἰδῖοσ 
7ενν5 ἴο ρτοποῦυποθ ἴῃ παπιὲ Βαδὶ Ἰοἰὶ ἴο ἴῃς βρβιτυτοη οὗ ΓΦ2 ἴογ ἵΐ, ἐνεῆ 

ἴῃ ῥτοροῦ πᾶπιθ5. Δποίμεσ τηείμοά νγα5 ἴακεὴ ν ἢ 8 πᾶπια ἴῃ 1 5. 1499, 

Α5 ΜῈ 866 ἔγοτῃ [εγαῦ θα], ἴμ 6 πᾶπὶς 1548] ν'α5, ἰπ ἴπ6 δαυ]γ ρεγοὰ οὗ [βγδεὶ 8 

Βιἰβίοσυ, δρρὶἰϊεὰ ψπουΐ βογαρ]ε ἴο δίνει, οἷ, Μοοτε, γμασες, Ρ. 195. --- 

Ὁ.)Π52] ἐκ τῆς παρεμβολῆς (δ: έν εαεέγα ἢ... ὙΤδαῖ ἃ Ῥγορβϑῖ πᾶπιβ 5 ἰπἰθηάθά 
'5 οοτίαϊπ. Α πυπῖρεν οὗἩ ᾿γαπβ)ογάδηϊς πᾶπιεβ πᾶνε ἴῃς (ἀρράγεηῖ) ἀυα] επά- 
ἰῃρ : Ερ!αῖπι, Κιταιμαίτη, ἀπὰ οἴμεῖβ. Εοῦ ἴΠ6 Ἰοοδίίομ νγὲ τιδὺ ποῖς ἴπαὶ 

]Άοοῦ ραββεὰά Μαμαπαῖπι θείογε ἢ6 τεδομεὰ Ῥεπμεὶ ὁ ἢΐ5 ΨΥ ἔγοπιὶ ϑ'υγῖα ἴὸ 

δπαδῃ, δηὰ τμδῖ Ρεπαεὶ ἰὰγῪ αἵ ἴῃς [ογὰβ οἵ ἴπε 1 οΚ. [ο5}. 1.353}. 39 πγαϊκεβ 
Μαμαπαΐπι ἃ ροΐϊπὶ ὁπ ἴῃς Ὀουπάατυ ᾿ἰπε οἵ Οδα δηὰ τῆς δαβϑίετη Μδῃδββεῇ. 

Βαϊ ποπε οἵ ἴμεϑ8ς ἱπαϊσδιίοπβ ἃτὰ βυβῆοϊοηξ ἴο ἰάεπι ν [πε ἐχαοὶ βϑροῖ. “7Ζαάγιε 

οὐ 7ἴληε τλοπιϊομε Ὁ ΒᾺΝ] (ὐδοσ. Ρ. 257) ἴτοπιὶ ϑεεΐζεῃ δπὰ Μετ! (“7055 
44ε 7ονα»,Τ Ὁ. 433 61.) 8εεπι8 ἴο 1ἴε ἴοο ἔαγ ἔγοιῃ ἴῃς Τοτάδῃ νδ]]εὺ ἴο πηεεῖ [πῈ 

τεηυϊγεπιθηῖβ οἵ 2 8. 18.---θ. "ΦΝὉ] οἵ ἃ οἶδῃ οἵ [858 πᾶπιε ννεὲ μᾶνςε ἃ ἴγαςε 
ἴῃ ὅεη. 258. Βυῖ {πεν Ψψεγα εν ἀθπηγ Βεάανηπ ἀπά ποῖ ΠΚΕΙῪ ἴο σοπλα ἀπάεῦ 

15ῆραα!. Τῆς ᾿ϑγαο τα ττἴῦς τ᾿ ΝΠ βθαπιβ ἴο ἢϊ ἴΠ6 οαβε. Ή., (Ο]]ονπρ Ενν.» 

Δήορίβ γ:2π, ΗΓ ἢ 5 βυρροτίεα ὈΥ 85. δπὴὲ β8οπῖς Μ55. οἵ 32. Ιζ βεεπὶβ 
ἀουθια οννανεῦ Ψῃεῖπεν τπ6 Οεελερίίος, ἴο μαά ἃ Κίπρ οὗ {πεὶγ οὐ δἵ 

δΔρουϊ (ἢἷ5 τἰπ|6, 28, σουϊὰ αν θθθη ἀπᾶσογ Ιϑῃρααὶ. Τῆς ἰπὴς οὗὨ Αβδεγ ἰβ 

ἰουπά ἴῃ τΠἰ8 νεῦβεὲ ὈΥ̓ Ρβειάο- Ηἰετοηγτηυβ, Ομεεδίομος ἐπὶ “εδγος Κόρην. 

Νοῖίος τῇς να ἴῃ ΨΠΙΟΝ ὅΝ ἀπά ὃ ἅτε υϑεα τορείμεν ἴῃ 1819 νεῖβε. Ὅῆδ 

οτρίῖπαὶ νντιϊαυ πιυβὲ ἤανε υ8εα Ὁ; (πτουρῃοαυΐ, --- 10, 11. ΤῊΣ δυϊῃουίεϊεβ ἅττα 

ῬΓΕΙΥ τυ] υπίτες ἴῃ τῆς βαρροβίτοη πὲ 105. 11 ἀγα γβάδοιοπδὶ ᾿πϑευτοῃβ. 
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12-11. Το θ80119 οὗ ΟἸΌΘο01. ---- Ος οὐὗἨ [με θαιι165 θείη 
της. 50] 1615 οὗ ἴ6 ἴνο [βγδϑὶἰϊα πῃοηδγοῇβ ἰ5 γειὰ ἴῃ ἀεῖδὶ!. 
ΤὨδ τϑάβοη ἔογ ἴ[ῃ6 οποίος οἵ τη ϊ5 ραγίσυϊαῦ ομα 15 115 Ὀδδγίηρ Οἢ 

τῆς ἰαΐεγ Πἰβίοτυ ---- ἰὴ [15 5606]. [{ 6 ΘΟ ΏΟΗΪΥ δϑϑαπηεα ἴπαὶ 
ΑΌΠΟΙ ννὰ5 ἴη6 ἀρρτεθϑοσ. Βυῖ ἂ5 [Π6 Ὀδί1]6 τοοἷς ρδοθ οἡ Βεη- 

Ἰαυηῖτα ἰουγογγ, νῆθγα ἰἔ δηγνῆεγε 150084]᾽5 οἰαί τη ννὰ5 να], 1ἱ 

ΒΘΘΠῚ5 ΠΊΟΤΘ ΡΓΟΡΔΌ]Ὲ ἴμαΐ Πανὶ 45 τηβῃ μετα δοίηρ οἡ ἴῃ οἴεη- 

βίνθ. αν ννὰβ βεαεκίῃηρ ἴο εχίεπα ἢΐβ Κίηράοῃηι ἴο ἴῃ6 πουίῃ οὗ 
]7Τυάαῃ. Ηἰδ5 ῥεῖν ἰονναγάβ 54} 'νουἹὰ ποῖ πδαθββαγ Ὁ σαυθε Ὠΐπὶ 

ἴο 5ρᾶγε ἢἰ5 ϑιιοοθββοσ. Τη6 δοοουηῖ οὗ ἴπΠ6 Ὀδ[[]16 ῬΤΟΡΕΥ ἰ5 ὙΕΙΥ 

Ῥτίεῖ. 

12. “πον απα “6 τεγυαπίς 97 Πελδαα!] ἴπᾶὶ 5, ἴῃς βίδηάϊηρσ 
ΔΙΤΩΥ͂ ΏΟΒΘ αυδγίετβ ἍΤΕ δἱ [ἢ 6 σδρ (δὶ. ---- Οσήδεομ 5 ἃ ΜῈ]}- 

Κηονῃ Οδηδδηΐϊΐα οἷ ἤοβα ἱπῃδδηῖβ Ὠδὰ ἃ ἱγθαῖν ψ ἢ τῃ6 

Ι5γϑθ 65. ἀπ|} (ῃ6 {ἰπ|ὲ οὗ 84]. ΒΥ τῆς οχίεττηϊηδίίοῃ οὗ [ἢ 8 

(ὐαῃδαηϊΐα βἴοοκ, 541] τηδάβ ἴῃς οἱἵν Βαπ)δτϊθ. Α ν]]αρα οἡ 
τῆς δηοίθηϊ 5ἰἴε 51} Ῥεᾶγβ ἴῃ 6 πδῖης εἰ ΟἹδ. ---- 18. “πᾶ 7ραὸ “ἐε 

οι 47 Ζεγμίσλ] νῇο ΠαΓΘ ἀρρεδῖβ ἴοσ (6 ἤγβι {{π|6 ἃ5 Πανὶ ἀ᾽5 

Οεμπεγαὶ, σϑαὶ 6 τεγυαηές οΓ Φαυϊα τυεη  ομΓ] ἴτοῦλ Ηθθτοη 85 (ὅ 

ΠΟΥΓΘΟΙΪΥ ἱπίογρτεῖϑ. ---- 4π4] πιο ἕλεσι αὐ τ ῥοοὶ οΥ Οἱ δέο"Ἵ ἃ ἴατρε 

τεβεγνοὶγ Ψῃ ϊ ἢ 51}} εχ ἰβίβ. ---- 14. ΑὈηετ᾽5 ργοροϑιτἴοη ἴοσ ἃ ἰουσπα- 

τηδηΐ 15 δοσεαδὰ ἴο ὈγΥ ]οαὉ. [παϊνίάνπ4] σοπιθαίβ γε θη] ῥτε- 

ςεάς τπὸ ρεπεῦαὶ επραρεπηθηΐ ἴῃ οτεηΐαὶ ψνατίαγα. -- - 15, 16, Τῆς 

τουτηδηλεηΐ νγὰ5 ἢ, ψ ἢ ἴννεῖνα σμαπιρίοηβ ἔὸγ Ἔεδοὴ 546. Ἐχ- 
8 Ὶγ ψἢδῖ ἴοοῖκ ρίδος ἰβ ποῖ δᾶϑυ ἴο τηᾶϊε ουΐ, Ὀυϊ [ἢ Τα. Ϊ τγᾶ5 

{πὶ τΠῈῪ [6}1 ἀθδά τορεῖμετ. Αϑ ἴῃ 80 τῇδην οἴπεγ οἂβ65 ἴπ6 ἰηοὶ- 
ἄεηϊ ννὰβ σοι θπλογαϊθα ὈΥ παηληρ ἴῃς ρΐδοθ. ὍΤῇῆς ἤοϊά τᾶς 

οΔ]οὰ 26 δ οί οΥ “26 Ξηπορηΐες. ---- 17. Τῆς Ὀδῖ]ς νη ϊοῇ τνᾶ5 τῃ5 

ἰπιτοάυοσεα τας ἐχεσεηϊηρίν σευογο. Βαϊ ἴῃ6 τεβυϊξ νὰ5 ἴῃ ἔδνουσ 

οὗ Πανὶ 5 εῆ. Τῆαδ Κίηρ Ὠἰπηβ6]Γ ἀοεβ ἢοΐ βεϑῖὰ ἴο ἢανε Ὀδθη 

Ῥτδβθηῖ. 

12. "2»2}} Γαβαώ 5. Τῆς ρΐαςε ᾽8 ἔνε τη ἶ]ε8 νγεδὶ οὔ που ἔτοτι 7εγυβα- 
Ἰετα, οἵ. Κορίηβου, 3 λ᾽3, 1. Ρ. 455 ἴ. --- 18. 259} γαλτυεὰ ἐς Μαίλον, οἵ. ὍΝ Ν 
δηὰ 3 ν ὍΝ. τ ΝΥ} (ὅ. δἀάβ. ἐκ Χεβρών, δΔἀορίεὰ ὈΥ Βα., Ὀαΐ τῃ6 ἰπβετίίοι ἰ8 
ταοτα ᾿ἰΚοὶν ἴμαπ [ἢ οπιἰββίοῃ. ---- Ὁ.Ὁ20}} ἀοεβ ποῖ πεοι}ββαυ!ῦ πηεδῃ (45 ΚΙ], 
ΒΌΡΡΟΞε58) [Πδὲ τῆς πιεειίπρ νγαβ ἀπεχρεοίαα, οἴ, ἔχ. 477. ---- γι} 15 δυρετῆυους, 
δηὰ ἴπ ἔδοὶ ἱπιροββῖ 6, αἴτεγ ἴῃς βυβῆχ ἴπ ὉγΦ 0. ῬΙΟΌΔΟΪΥ ἵξ 5 ἃ σοτγυριοπ 

οἵ βοπῖὲ νψογὰ ἐεβηπίπρ [πε οἰτουπιβίδῃοαβΒ --- ΚΙ. βυρρεβίβ .)π, εαρεβέρρ.--- ΓΙῸ 
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. 6. ΠΙ] 88 ἷπ 1 5. 144.---14. γογϑ}}] υϑεὰ πονῆετε εἶδε οὗ βρβεησ. Ιἵὲ 
56 6π|5 ρἰδίῃ Βονενοῦ [μδἱ ἴῃ 6 ῥγοροϑιτίομ νγᾶβ ἴο Βανε ἃ οοπιθδὶ οὗ ρίοΚεὰ τηδῃ 
858 ἃ ῥτγεϊυάε ἴο [πε πιαΐῃ Ὀδ.16. --- 1δὅ. γ2}}] “οἵἩ τῆς ἱπάϊνίἀπια]5 ραϑβϑὶηρ ἴῃ 

οτάεν Ὀείογε [86 ἴε]]εσ " (Ὁ τ.). το ΦυκθΥ] οπαῖς τπ6 νυ ψΠ (2. --- 16... Α ὄἀϊβῆςσαυϊι 

γεῖβα. Ὑὴε ἱπιεγρτοίδιίοῃ τηυβὶ ργοσεθ ἴγοπη ἀπὸ ὑ 0 ΜΡ οἢ πιοβὶ παίυγα!!ῦ 
τλεδῃ8 ἀλεν γε} αἱ Τορείλεν, ἴ.6.. [Ὡς “Βαπιρίοηβ {εἰ} ἀθδά, ποῖ ἐς ἄυο αγνιῖες 

κἄν ἵφιο εογ οί 85 1δ ϑαρροβεὰ ὈὉγ ΚΙ. Τῆι οἰδυβα “2. δῆτ Ψ}}} [Πς ἢ ἀεβογῖθς 
186 δοϊϊοῃ οὔ ἴῃς ομαπιρίοῃβ ἰπ {πε ἰουτπᾶπιεηῖ : Φαζά οοξ ἀοία οὔ τΤἀε λεαά 

27 λὲς “είίοιυ. Βαῖ νῃο 5 τβεδηὶ ὈῪ ἀξΐς Μμέοτυ ) Να πιοϑῖ παίαγα!γ βαρροβε 
ἴτ ἴο Ὀὲ Πἷ8 πεχὶ πεῖρῃθουν οἵ μὶβ ονῃ ῥδιίγ. Βιυῖΐ δ8 [8 σῖνεβ Ὧ0 βυ 4016 

86η8εὲ ΜῈ ἅτε Τοιῃρεὶ]εὰ ἴο πηᾶκα ἸΠΡῸῪ τείεγ ἴο εδοῦ ομε᾽β ἀπίδροπίβὶ. ΤΒἊ 

ῃοχί οδιιβε 8 αἀἰβῆσα!ς ἴῃ δἰ μετ οαβε: θα ἀϊξ τιυογα ἐπὶ “Δὲ σας οὐ δὲς Μέσ. 
Α νεγῦ 5εεπὶβ τεαυϊγεα, 85 Ὑ1ῸΠῸ} οουὰ ποῖ ἱπ [86] τρεδῃ ἐμαὶ Β6 βίγυςϊκ ἢΪ5 

βινογά ἱπῖο ἢ Ϊ5 [εἰϊονν, αὐβαί ρίααϊμν Ἀ,.. Σ]1 ϑυϑρεοὶ ἴῃς σοτγυρίίοι ἴο ὃς ἴπ 
ΦΝΣ 85 β ΔΙερεὰ Ὀγ ΚΙ., τ[πουρἢ 1 σδηποῖ ἀοοερῖ ἢἰβ ἐπιεηἀδιΐοθ. Αἰτεῦ ΦῸΝ 
(Ὁ ἰμβεγίβ τῇ χειρί Ῥγοθ δ, σοτγεςι]γ. ---- ὈΥ συν 5] τϊρῃῖ θὲ οὐ ἀάε «ἀανγ ἐμπῖνες 

85 β Ῥεσῃαρβ ἱπίεπβα ΟΥ̓ ΤΠ6 ρΡυποιϊυδίίοη. Τῆς Ποπ)εοῖατε παῖ (5. τῶν 

ἐπιβούλων ροεβ ῬΔΟΚ ἴο ονυνπ, ἢγβὲ Ὀγοδοθεα Ὀγ ϑοῃίευβηον, δηὰ δοςεριεὰ ὈΥ͂ 

Ἐν. δῃὰ οἴμογβ, ἀοεβ ποῖ βεότῃ νν»ὲ]] ἐουπάεα, ᾿Ἐπίβουλος πονῆετα οσουζβ ἴοσ 

ἫΣ (οΥ ππν Ῥαΐζ ρεπετγα!]ν ἔογ 75: οὔσοε [Ὸσ ὑξ. ὙΏετα 18 πὸ χυεδβίίοῃ οἵ δέργεγς 

ογ ἐϊεγςεΐρ-ὐαϊί, Ὀαϊ οἵ ἀεϊετπιπεὰ ἐπόρεΐές, ΜΝ ἈΙΟΒ ου]ὰ Ὀ6 Ὀν Στ, 

18-28. ΤΊιο ἀθαῖ οὗ Αδ8}6]; 4 5ἰηρὶβ ἱηοϊάθδηΐ οὗ ἴῃ 6 Ὀδί]ο, 
πηροτίδηϊ ἔοτ (ῃε ῥτοηγηδησε οἵ ἴῃς δοίοῦβ δηᾷ ίοσγ [15 5666]. ---- 

18. Τῆς ἴἤγες βοη5 οἵ Ζεπιίδῃ, πορῆον5 οἵ Πανὶ, ψψεγα ἰοσθηιοβὶ 

ἴῃ ἴδε ἤρῃῖ. 7Ποαῦ δῃά ΑὈ βμδὶ ᾶνα δρρεαγεα ἴῃ ἴῃ δδι] δῦ Ὠᾶγγὰ- 
τἰνθΘ. ΑϑδΠ6] βθθηβ ἴὸ ἤᾶνα Ὀδεὴ ἴῃ6 γουηρεθῖ. Ηδ ἰ8 ἀδβογ θεά 

ἃ5 σευ 97 ,οὐ ἤξε οπμϑ 7 διε σασείε τυλίελ γε ἐπ ἑὰς βεί τα 
Β426116 ᾿ίνεβ ἰῃ ἴῃ6 ορεὴ σουηίτγ. ϑιννιηθθ5 ννὰ5 ἃ ρτίπιε αυδ]]ῇ- 

οδίίοη ἴογ (ἢε δποίεηϊ νγιτίου, οἵ, δὶ 15 βαϊὰ οἵ ὅ4.} ἀπά 7οπᾶ- 
1ΠΔη, τ53.---19. Αϑ54Π6]}᾽5 διπϊ το τγᾶ5 οοηΐεηϊ ἡ] ΠΟ 1655 ἃ ῬΓΕΥ 
τῆδη ΑΌΠηδΥ Πἰπιβα!  νἤοηὶ ἢς [ΟἸ]οννεὰ ϑἰεδα γ. --- 20. ΑὕποῚ, 
ονεγίακαη ὉΥ ἷβ Ρυτβαθτ, Ὀὰϊ σοηϑοίουβ οὗ ἢϊ5. οὐνγῇ ϑΌΡρεσ οσγ, 

15 ἀην]Πἶηρ το ρῶς τ ἢἰπι. Ης ἢγθὶ ἀβϑαγες Ὠἰτη56}Γ {παῖ 11 15 

Α5ᾶ8Π6] 45 6 βιρροβεά. --- 91. Ηε τἢδη σουη56}5 ἢΐπι ἴο θ6 σοηϊθηϊ 
ἢ δὴ δηϊδσοηϊβί οἵ ᾿6β8εγῦ ταηὶς : δοῖσέ 926 Οὗ 2:6 γοιεηρ γι6 σηα 

ἕαζε ἀϊΐξ «ῥοϊ ] ἴτορὴγ ἐπουρῇ, ψίτμουξς ἀϑρὶπρ ἴο ἴῃ6 σοπαιϊιαϑὲ 
οὗ ἴῃε ρεηεχαὶ. --- 92. ΑΡΠΕΥ πη Κ68 ἃ βεοοῃά αἰζθηιρὶ ἰο ἀϊδουδάα 
ἢἷθ Ρυγθιοῦ: ἔψᾷν σὐλομίἠ 7 σης ἡᾶεε το 126 ργομηα 7) Απή ἄσιν 

[ἴπ τῃαὶ ο456] ἐομί 7 ἢ μ μ"} λαες ἡ 7οαὐ ἐὰν ὀγοήλογ 2] ΑΡποσ 

{εατβ ἴῃς. ὈΙοοά ἐευὰ ψῃϊοῃ τασδὶ [Ὁ] ]ονν. ---- 38. ΤΕ Οἱγ τεϑοῦτοα 
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5 ἴ0 5ίγῖκε: “44 Αὐηπερ «νιοίς ἀΐρε τοὐ ὦ ὦ ὀαεξιυαγα ονοζό τη 

42):ὲ αὐάογιεη, αηαἹ {16 «ῥέα» ἐαηι ομέ σὲ λΐς δαεξ, αμά ἀφ γεὴ λεγε 

απ αἰσα ἴπ λς ῥίαες. ΤῊΣ τειμδίπά θυ οὗ ἴπῈ νεῦβα βΒ6 618 ἴο θὲ 
ΔῊ ΘΙΓΟΠΘΟὰΒ ΒρρΙειηδηῖ, ἰηϑετίε ἃ ἃ5 ἃ σον ηἰβδοθῆςα ἔτοπὶ ἴπ6 

β' ΤΉ], ράββαρα 202 ΨΏΕΤῈ δίοῃθ βοῇ ἃ βἰδπαϊηρ 511} οὗ [Ὡ6 ρξορὶς 

15 ἴῃ ΡΪδοθ. 

18. ὈΝΩΦΡ] 5: π|}Π8Γ πδπΊ65 ἀγα ὉΝῸ» πα πΦ». Α βἰπιϊατ πὶ ἴῃ Ἤσπτρ ΝΌπι. 
110. ὍνῶΣ [Πα Ρἷαγαὶ οὗ 21; ἴῃ βᾶπιε ψψογὰ 18 864 οὔ ἴπ6 τηδΐαγε ρᾷΖε]]ς ἴῃ 
Ατδρίς. -- 109. γ»ὈλητὸΣ} ψἤετε να ββουὰ ἐχρεοῖ ὅν. Βαΐ Ὁ» 18 τερεαῖδιὶ ἴῃ 

ν.3 1, - 21, 15 50)] ἴῃε ἀδίϊνε οἵ δάἀναηΐαρε ἰ5 ἰγεχιεπῖ ἴῃ δα ἢ σοππεχίοῃ, ἃ5 
ἴῃ 9 "Ὁ οὗ τὰς [ΟἸ]ονίπρ' νογβα. ---- αχθπ] [Παϊ ὙΠ ΙΟἢ. ννα8 βιγιρρϑ ἴτοπι ἴῃς 
53ἰῖη, [ἴ νγὰβ [Π6 παίυγαὶ ἰὰνν οὐ ννὰῦ ἰμαΐ ἰῇ ς δγιῃὴβϑ οὐ ἴπε βἰαίπ θεϊοηρβὰ ἴοὸ 
πε 5ἰαγογ. ϑυςὴῇ νγᾶὰ5 Μομδπιπιε 8 τυ ηρ ἴῃ ἢ18 σαπιραῖρηβ. ΤῊΣ ἃγιηβ οὗ 

ἴδε Βοβιῖ]α ρεπεγαὶ νου! σοπίογ ἐβρεοῖδὶ ταπονη οἡ πεῖς οαρίοσ. --- 32. Ἐν 
Ὁ ΝΦΝ] ὦ ἀυρίίοαῖς ἱταπδϊαιίοη οἵ (58 ροε5 ὕαςϊκ ἴο ΓῺ ΠῚ Ὑ"Ν1-- ΟὈν Οὐ} Ὁ 
{8ε Ῥοογεγ τοχὶ, -- 38. ΓῸΠΠ ΛἼΠΝ2] ἰ5 Βιρροβοά ἴο τηϑδῃ τοῦδὰ ἐφ διμ οὐ ἦε 
“ῤέαν, τ ἰβ ἀουθία] Βονγενεῦ νυ μεῖπεὺ ὈλΤΝ 8 50 υϑε4, ἀπά ἰξ ἰ5 Γυσί ποῦ 

ἀουθί! ψ ποῖμεγ τς θαϊτ οὗὨ ἴῃς βρεᾶτ ννὰβ ὄνοὺ 80 8ῃαγρ {παΐ ἴἴ ψουϊὰ ρὸ 
τὨτγουρἢ ἃ τᾶπ, 85 ποῦς ἀεβογρεά, ες. τεςορπίζεβ ἴῃς αἰ βηοα γ, λυ μαὰ5. πὸ 
50] υϊίοη, ΚΙ]. ργοροβεβ ἴο τεδὰ γσπν ὙΠΟ ταϊρῃς ἀσβογῖα ἴπ6 Οἷον οὗ ἃ 

ταᾶμ ἀεἰϊνετοά Ὀαςκνατγά, ψἱπουΐ τυγηΐϊηρ ἴο δος ἢἷ5 Ρυτβαετ, Ὀαΐ, οὗ σουγδε, 

ἢ τῆς ρΡοίπι οὔ τῆς (τενετβε) βροατ, ΤῊ Ϊ5 15 αὐορίεὰ Ὀγ Βα. Τῆς σοποϊαά- 

ἱπρ Ῥατί οἵ [λε νεῦβε αἰβίαγοϑ [ἢς σοπποχίοῃ δηᾷ 18 τεραγάςα 88 δὴ ἱπίεγροϊδίίοη 

γ ΚΙ., Βα. Ι᾿ αἶβο σοπίγδαϊςϊβ {πε δοσουηΐ ψῃὶςἢ ἐο]οννδ. 

24 ΤΠ], 1. Οοποϊπδβίοι οὗ [89 ὈΔΕ16. ---- Α ἤπαὶ βία 15. τηδάςε 
Ἐν ἴῃς Βεη)ατηΐτεβ, θα ἤθη ἴῃς αἰδοῖ ἰ5 δρουΐ ἴο Ὀ6 πιαάε ΑΡΠΕΙ 
ΔΡΡΘΑ15 ἔου οἰεπιεπου, 850 ἴδαὶ [οδὉ ἄγαννβ ΟΗ͂ Πἰ5. τΏΘΗ. --- 294, ΤῊΣ 

Ῥυγϑυτ Ἰασίεα ἀπῈ}]} ϑαπάοννῃ ἤθη ἴῃ 6 σοητεηαϊηρ ρατῖε5 τεδομ δα 

“ε ΗΠ οΓ Αγνινιαλ, ταεατοηεὰ ον ῇεγα εἶδε δηα αηϊἀδημῆεά, 

ΤῊδ δυῖθοῦ δηάδανοιτβ ἴο ρῖνα ἴΠε6 ἐχαςὶ Ἰοσδίίοη, δὰ νγα ἀγα ὑη8Ὁ]6 

ἴο {Ὁ]]ονν Ὠΐπ|. ---- ῷ5. ΤὭετε ἴπ6 Βεη)ατηϊτε5 εοεεκα δελίπα Αδπεν 
ἀπά νιαύΐς ἐπεγιφείυος α ῥλαίαηχ]) ἃ οἷοβε ἔποξ {κ6 τῇ 6 Ὀαποὶ οἵ 
ἈγβθΟΡ, Εχ. 123. ὙΠαῖ [ἢ]5 νγᾶβ οἡ ἴῃ ἈΠ] δἰγεδαάγ τρεπιοηδα 15 

ενἰάοηΐϊ, (πουρὴ ποῖ αϑβοσῖθα ἴῃ [6 ῥγέβεηϊς ἰοχί. --τῷ6, ΑὈηοτ 5 
ΔΡΡΕΔ]: δσψ “6 σιυον ἠευομ» γοργόν, 700: Γ ἕλοις ποῦ ὅποι 

ἠλαί “ι6 τεφμεὶ τοῦδ δέ ὀϊεεν 37 15 αἰγεοϊδά ἴο ἴῃς σοηβοϊουβηεϑδ οὗ 
ςοπιοη Ὀἱοοά ἰῃ [Π6 ρυτγϑιετβ. Τῆς Βεάδνιη 51}}} βϑῃσίηκ ἴτο πὶ 

της εχιογηγ παιίοη οὗ ἃ οἴδη, ὄνεὴ ἴῃ Ὀἰττογ ἔδυ ά5. -- οτο ἐρησ τοὴδέ 
τάσις γογ αἵ γγοϑι ἐορεια πα ηρ ἐμ6 ῥεοῤίε ἐο ἑκγη ον {λ6 βγεῖ 
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97 τ“ἀεῖν ὀγείλγεπ. ὍὙηα απαδιίίοῃ ἰ5 ἴῃ δἤξοϊ ἃ ΟΥΥ ἴῸΓ ἀυΔΙΊΕΥ. -- 

27. Ἰοαῦ, τπουρῇ τα} 655, 5 ἢοΐ δ ορθίμευ νι πουϊ σοηβοίθηςα. 

Ης νψουϊὰ αν Καρί ᾧἃρ ἴμθ ρυγϑυῖ 41} πἰριϊς ἀη]εθ5 Αὔποῦ μδὰ 
ϑΡοΚβη, δὰϊ ποῦν ἢ6 Ψ|]] τε] θηῖ, --- 238. Ηε {πετγείογε ρίνεϑ [ἢς 5ἷ6- 
18] δηὰ τῃ6 βρῃτιίηρ ἰ5 βίαγεά.--- 239. ΑΌΠοΙ δηα ἢΪ5 ἤδη σιαγεἠεαά 
ἦπ 26 Αγαδαλ αὐ δαί πίρλέ πα εγοσεοα τἦς 7ογάαπ αρα τὐδηΐ 
Μγομσά τἦε τυλοίε Βήδιγοη] οὐ Ἀδνίηβ, ἀου 11655 ἴῃ 6 ῬΓΟΡΕῚ ὨΔΠΊ6 

οὗ οὔὲς οὗ τῆς 51:46 νδ]]εγβ ἃρ ψῃοἢ Μαδδηαὶπι ννὰ5 ϑἰτυαϊεά., --- 

-- 30. Αἱ τῃς πηυϑίου οὗ [0405 ἴτοορβ, δάεγε τσέγε μη οίηρ "1 σοι 
»ιόπ ὀεσίσς σαλο] νλο τεοεῖνεβ 5ρθοΐδὶ τηθητίοη οἡ δοσοιηῖΐ οὗ 
ἢΪ5. ῥτουηίηθηοο. --- 31. ΤῊΣ Ἰο85 οὐ ΑὐΠοΥ᾿ 5 5146 ---- 26ο τηδῃ --- 

βῆον5 [πδ΄ (ῃς ἐχρετεησεα ναιτίοτβ οἵ αν ψεσα ορροβεά ἴῃ ἴΠ6 

τηδίη ὈΥ ππιτὶε ἃ θη. ὅ4υ}᾽5 οἱ 5ο] ἀϊεῖβ (οὗ ἢ θοάγ-ρυαγά) Πδὰ 
Ρεβμεὰ ψἱἢ τ εἰσ πηαϑίευ. --- 82, Τῆς ποχὲ ἂν νγὰβ οσσυρίεά ἰῃ 
1ῃ6 πιδτοῇ ἴο Βει ἢ ]ε απ, ἤθτα Αϑαῇθὶ νγὰ5 ἀα]γ Ὀυτίεα ἐπ 26 σεῤ- 

μέχλγε οὗ ἀϊΐε γαίλον, δὰ 7οαὉ σοπιπυεά 5 τηάγοῖ τ[Ὠγουρῇ τῃς 
πίρῃς 50 ὑπαὶ “αν ἠατυπεα μῤορ ζάσρι ἐπ Πεύνγορι. --- ὙΠ. 1. Οοη- 
οἸυάίηρ, ποῖίοσα οὗ [Π15 ρατγαρσδρῇ: Ζ7ε τοα» τύας φγοίογιρσα . . ς 

ὄμ! Φαυία ἀοῤέ φγοιυίηρ οἰγορρεῦ, τὐλίς 26 ἀομδο φῇ ϑδαμ ζεῤέ 

εγοτυίηρ τυέαᾷεγ. 

24. Τῆς ΗΠ] ἰς5 ἀοβογ θεά δ8 ὙΥ Γλ 0 ΟΡ, ὙΠοτς ΠῸ 8 ὀὔβουγε δπὰ Ῥιοῦ- 

ΔΌΪΥ οογγαρῖ : (58 459 Γαί ν᾽] ἢ ταϊρηϊ τοργαβεηὶ ΜῈ οὐ "». ὅγε. βυρμοβεβ Π 
ἴο πᾶνε ατγίβεπ ὈῪ ἴῃ 6 εἰτοπεουβ ἀπρ]!οαίίοη οἵ [Π6 ἵνχο ῥγεσθάϊπρ ἰεϊίετβ ἴο- 
βεῖμοτ ἢ πὶ ἴτοπι ὙὙτη 80 ἐμαΐ μ6 γεβίογεβ “ἼΠ 20 Ὁ» ὙΕίΟΝ ἰδ δἀορίεά ἈὈὉΥ͂ 

Βα. Ηε αἶβο ργοροβεβο γτεδὰ "212 ἴοτ 2. Ἦε ἴπ5 Ἰοσαῖεβ ἴῃς ἈΠ] δασέ 

Ὁ {ἀε γοαά ἐπ ἐἔάε τυϊ άφγ»ιεες 97 ΟἸόεορ. Νοιμίηρ Ὀείζεγ μὰ5 θέε ρτοροβεά, 
Ῥαζ ἴξ 8 τεπλάγκαῦρ]ς τῃδῖ αἰτεσ 50 σοπιρὶεῖς ἃ τοαῖ, [Βξ ἔογοςβ πδὰ ροῖ πὸ ἔυσίμος 

μη ἴῃς6 ΜΠ] ἀαγη 655 (οσ ραβίυγα απ) οἵ Οἴθεοῦ. Τῆς οτὶρῖπαὶ γεδάϊηρ νγᾶ8 

ῬΓΟΡΑΡΙΥ αἰεγεπῖ. --- 3δ, ΓΝ ΠΡ3}] 85 [Π6 πιθηϊίοη οὗ ἴῃς ΗΠ] οἵ Απιπιδῇ ἰ5 

Βρεγἤπουβ ἈΠ]658 [ἢ 6 τα] ἴοοῖκ ρἷαοα ἀροὸπ ἰϊ, ψὰ που] ργοραὈν τεβίογα 

μετα ΠῺΝ Γ»2) ψΠ} ΚΊ,, Βυ. --- 36. ΓΥΠΝ2] 1 πᾶνε νοπίυγοά ἴο τε Δ) ΠΝ ἢ 

ψ ΘΟ, --τ ρῦ] τῆς 18 οπητεα ὈῪ 53, θὰϊ ποῖ ὈΥ (δ 48 ὟΥε. δβϑβετίϑ, μήσιο 
ἐρηφ ἀοεΓ ἐάοιε κοί ἐσγερια»αἶ, ΨἈΕγῈ τν 6 5ῃΠου]α 568}: 2ήστο ἑον αἰοεί ἑάστ γε αἵρ 

7 ονε εοναπαίηρ ἢ ---- 91. τ5}}} [86 νετῇ ἰβ υβεὰ οἵ ρὶνίπρ υρ ἴδε 8ἷερε οὗ ἃ 

εἰϊγ, 76τ. 375.1}}, (ἐς Ναπι. 1623. 5, Ιπ τἢἰ5 ρίαος 65 ἀνέβη 56 6π|8 ἴο πᾶνε τεδὰ 

πὸρν; Βαϊ ἴῃ6 ἀπαίορυ οὐ Βυροιμοιῖοαὶ βθπίθηοεθ εἰβενθετα ἕδνουγθ 38. --- 

28. Τῆς οἱαΐη ἱπιϊπιαιίοπ ἰ8 ἴπδὲ [ἢς οἷς ἴοτος τγὰ8 πη Πεδτίηρ οἵ ἴῃ8 

ςσοτηπηδη ετ᾽8 Ποτη. --- 39. 1557 [Π6 βάτης νεγὺ ὙΠ} 8η δοουβϑαίίνε οὗ ἴῃς οουπ- 
ἘΓΥ ἱγανθυβεὰ (85 ἤετε) ἰβ ἐοαπά Ὀι, 119 27, --- 30. γ10 5} οἴ, τ 5. 2018, -- ὈΝΠΦΡ.] 
8 ςοππεοῖεα νὴ [86 πεχὶ γεγβε ΕΥ̓ (58 (ογ Ὀγ [με εὐϊΐοτ). [11 ἀοε8 ποῖ ϑεδπὶ 

τ 
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παίυγαὶ ἴο πᾶκα Αβᾶῇδὶ ῥγομηϊμεηὶ ἱπ [818 ννᾶν, ἴο {πε ἱρπογίπρ οἵ [ον απὰ 

ΑΡΙβμαΐ, ψγῆο παυβὲ ἢανε θέε δαυδὶν ἀοίίνα ἴῃ [Π6 σοπιθαΐ, --- 81, 50.2.1 1 ἰ8 

ἀϊδίου τὸ ππᾶκε οὐΐ ψ ῃεῖμεγ ἔπε δαῖμον υγῖίβμεβ ἴὸ πῆᾶκα ἴννο οἴαββοβ οἵ {Π6 

βοἰἀΐειβ οἵ Αὐποῖ δηὰ [ἢ τῆεπ οὗ Βεπ)απθ. γοῦν ποῖ, ἴῃ ΠΟ ἢ οᾶ56 

Ββουϊα τεδὰ ἱτμουΐ 1 848 (δ᾽ 4065. --- ἸΔῈ 15. ἱποοιηργεεπβί]ε, ρεγθδρ5 ἃ πιᾶγ- 

δἰμαὶ ρ᾽οβϑ νυν αἰοἢ 685 ογερῖ ἱπῖο {πε ἴεχῖ. (51, οπηἱίβ ἰξ (80 845. Ἐς ἢ ̓πβετίβ ΓῸ 
αἱ {πε επὰ οἵ ν.80), ψν}}]6 (58 τεργεβεηΐβ ἸΏΝ. ---- 83, πῸ Γ2} ἴου ψῃῖοἢ 9 

Μ55. (0 6Ε.) Ββανεὲ “Ὁ Γ"22 δηὰ 65 μδ8 ἐν Β. -- ΠῚ. 1. πο. ν] οἴ, ΕΖ. 1253 
7ετ. 2938, Τῆς πογὰ βεειηβ Ὀείζεγ ἴδῃ 2 ψΒΙΟἢ ᾿ν 85 τεδὰ Ὦγ 6. 

ΤΙ. 2-5. Ῥανὶά᾽ 8 ἔαταῖ]ν. --- Βείοτε ἰακίηρ ἃρ ἴμ6 ἐνεηῖ ΜΒ ἢ 
Ῥγουρῇς [5γ6] ἰηΐο αν! ̓ 5 ἢδηάβ, [6 σΟὨΊΡΙ]ΕΥ ἰηβοσίϑ [ἢ 6 Παπη65 

οὗ ἴπε 5οὴβ8 θόσγῃ ἴο ἢΐπὶ ἰη Ηθβῦγοη. ΤΏΘΥ ΕΓ 5|Χ, ἔτοπὴ ἃ5 ἸΏΔΩΥ 

ψῖν 65. -- Αγιηο ἴῃ6 ἢγϑι Ῥοότη, δϊεσνγαγάς ποίοτγίουβ, νγὰ5 ἴῃ 6 50ῃ 

οὗ “λίποαρ»ι πιδητ πε ἄρονε, 1 8. 25 --- Οὐ αό, τῆς βοὴ οἵ 
ΑὈΙραἰ], Ὀθαγβ ἃ βαπιθ ΜψῃΪΟἢ τευ η5. 5. οὐ ἢϊ5. πηοίῃοτ᾽β Ὀ]οοά. ---- 

Αὐεαίοηιὴς ταοῖθο ννὰ5 ἃ ἀδυρῃϊεν οἵ Ζαῤνιαὶ ἀίηρ 97 Οενλμν, ἃ 

5124}} Ατατηαὶς Κίηράοπι, 1 ὃ, ---- ἀἰοηίαὶ 15 ν6}1] Κηοννη ἰπ [ῃ6 Ἰαῖοσ 

Ὠϊδίοτγ, γἤεγεαβ δλεῤλαλαλ 5 ποῖ ἀραὶη πεαγά οἵ, Τὴδ βδπὶῈ 15 

ἴπι6 οὗ “ίάγεανι, (ῃ6 βοὴ οἵ Ερίδῃ, νψῇο 15. οὐπουϑὶν ἀδβοτ θεὰ ἴῃ 

(ῃ6 τεοεϊνεα ἰοχὶ ἃ5 ἴῃς τοῦ οὐ Ζαυϊά. ΤῊΪΒ σαηηοῖ θὲ οτίρίπαὶ, 

85 4}} ἴῃς οἴειβ ψγεῦε δαυλὶ γίνε οἵ αν 4ά. Ετοιμῃ (ἢ6 δπδὶορυ 
οὗ Αδίραὶ!, γα ὄαχρεοῖ ἤδγε ἴῃ παπὶθ οἵ ἈΕῚ [ὈΓΙΊΘΙ ὨυβὈδηά, Ρυϊ 

ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἴῃς ἀδβογρίίοη ψὰ5 οὗ ἃ ἀϊδεγθηῖ Κὶπά. 

2-δ. ΤῊς ρῥδγαρύαρῃ ἰ5 ρ᾽ασεὰ ὃν Βυ. αἴετν 814 δηὰ ἰβ8 (Ὁ]ονεὰ ἱπ 5 ἰεχὶ 
ἱπιπιθά δεῖν Ὁ 515.:16,. 1 15 ἴῃ ἰὰςῖ ργοόῦαῦ]ε ἴπαὶ ἴῃ ποιῖς6β οἵ Πανὶ 45 ἔα παν 

Ῥεϊοηρ ἱορεῖπεσ. ΥΒεῖποσ [ΠῈν ἀνεῖ βἰοοα δἵ ἴῃς επά οἵ 815 15 ἀουδί[ι!. --- 

2. Υν}] ἴοσ ψνῃίοῃ ΟγΖ ρτοροβοβ γον, ὙὍΤὨς ΑἹ. ἰ5 ργορα]ν ἴοτ γέρον, οἱς 
βίαν ᾿Ἰπβίδποςβ ἱπ ΡΙεἰ, (65.326 69 τι. -- 8. 2Ν 52] πιᾶὺ πᾶνβ βοπὶθ οππεχίοῃ 

νἱτ τῆς ττῖρε ΟἹ Ό, --- 525)5 55] πε ἔοσπι νατίεβ ἱνρείνγεεπ 522 Ν δηά 22 Ν, τς 
ἼΡ21 ἰβ θτουρῆϊ ἱπίο οοππεχίου ψ ἢ Αταπι, ποῖ οπ]ν 158, θὰϊ 4180 1 (Ὦγ. 228, 
Τὶ ἰ8 σοπιίρυαουβ ἴο Βαβῆδη [ο5}.. 128, --- 4. πλ)ῖν (6 ἢΔ8 Ὄρνια; (58 ᾽Ορνείλ. ---- 
ὅ. τι ΓΘΝ] ἴου ψῃίοἢ τ (τ. 358 μᾶ5 ἸΏΦΝ, 18 ποι] ]εα ἔοσ, Τῆς πᾶπις οὗ ἃ 
ἰοσππεῦ Ὠυβυαπα ννουἹὰ θὲ ἴῃ ρἷαςε. [τ ἰ8 ἀϊβίου!ε ἴο 5ε6ὲ ἤον βιςοἢ ἃ παπὶα 

οουϊά ἢε τερ]οεά Ὦγ αν 5, απὰ ἰζ ἰβ ροββὶῃ]ς ἴῃαὶ τε ψοπηδη νγ85 [αν] 5 
τοϊαιτίνα νη ἴῃς ἀερτεοβ αἤεσιναγάβ γτεραγάεα 5 ργοβιυιτεα, ἢ ΠΑ [-5ἰβῖοῦ 

ἴον δχϑπιρὶθ. ϑ ἢ ἃ πιαγγίαρε νγὰ8 τεραγάε δ8 τοριϊαῦ 80 ἰαΐθ δ5 ἴῃς {{π|6 

οἵ τῆς ΕἸο  βεῖς δαῖμον οὐ [πὸ 11 οὗ Αργαῆδπὶ (6. 2013), ἀπά νου πᾶνα 
δῖἴνθη πὸ οἤεπος ἴῃ [με {ἰπιεὲ οὗ Πανίά, Ἐεδά τῃετγείοτα πνῦ ππν, ΤῊΣ 51π8 

οὗ Τεγυβαίετη 88 επυπιεσγαῖεα ΟΥ̓ ἘΖεϊκίεὶ (2211) ἱποϊιἀς ζὰς ἀμρεὀδέρερ Ο ὁγε᾽ς 

φἱφίοῦ, Βπονίηρ (Παἴ 00} τηδιτίαρεϑ σγεγα επϊεγεα ἰπῖο ἄονῃ ἴο {πε {ἰπια οὗ ἴῃς 

Ἐχὶ]ε. 
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θ-39. ΑἸπΟΥ 5 ποροίϊδίϊου τὶ Ὀανἃ δηὰ δἷβ ἀθδίῃ. -- 
ΑΕΓ 4υάγγαὶβ ὑν ἢ ἢϊ5. Κίηρ Οἡ δοοοιηΐ οὗ ἃ οοπουρίης οἵ ϑαυ]. 

Ηδ ορβϑηβ παροι[ἰδϊίοηβ ψιῖῃ αν Ἰοοκὶπρ ἴο ἴΠ6 ἰγδηβίοσ οὗ 

5γ861᾽5 δ] ερίδηςς. Τὸ (ῃϊ5 θη ἢδ νἱβϑῖα Ηβῦγοῃ, Αἢ δρτθαπιθηΐ 
2 τϑδομαά ἴῃ ἴῃ6 αὔβθηοθ οἵ [οαῦ. Τῆϊβ οἰοει, οἡ Ἰδασγηΐπρ οὗ 
αὶ ἢὰ5 Ὀδοη ἄοῃθδ, τθο4}}5 Αηδσ δηά ρυῖθ τα ἴο ἀθδίῃ ἴῃ 

τανεηρα ἴοσ ἴπ6 ἀξαίῃ οὗ Αβαῆθὶ. αν ἃ βϑἤοννβ ὈΥ 5 Ἰατηθηΐ ἔῸγ 
Αὔὐποτ, [μας ἢδ ἢδ5 πο ραχὶ ἴῃ [6 τηυγάοτ. 

ἼΤΠε βθοϊίοῃ βθθη8 ἴὸ Ὧ6 ρΘΏΘΓΑΙΥ ταρασάἀθα 48 μοιηορεηθουβ ; 

ΟἿΪΥ Βοηϊκ οῃαγδοῖεσίζεβ 1516 Δ5. Δῃ ἰῃιεγροϊδοη. [ἢ δοϊ [6 5ἴΟΥΎ 

15 ΟΥ̓ΘΓ {]} ἀηὰ τΠ6͵Ὸ ἰ5 γεάβοη ἴο βυβρεοῖ {παῖ ἴνο δοσουηῖβ να 

Ῥεθη στουρῆϊ ἰηῖΐο οηθ. γεῖβε 15 νου]ὰ Ἰοΐη νε}] ἴο ν.. Βαυΐ τῃ6 
αἰν βίοῃ σοιηθ5 ποτα ἡδίυγα! ν αἴτογ ν. 5 τῃδΔη δέει ν.5, Οηδ οἵ ἴῃς 
ὕνο δοσουηΐβ τηδάβ Αὔποσ βεηᾶ ἴο Πανὶ ὰ Ὁγ ἴ6 μδηᾶ οὗ τηρϑβϑϑθη- 

δοῖβ; (6 οἴῃεσ πιδάβ ἢϊηλ σοπλα ἰῃ ρείβοῆ. [Ιἡἢ [ἢς ἰοσπιοῦ ἀοου- 

τηεηΐ Ϊ5 πηοίϊνε ῬγᾺ5 5 ΠΡῚγ ἴῃ 6 σοηνίοτίοη τῃαἱ Πανὶ νγᾶβ [ἢ6 τηδῃ 

οὗ 16 διῖασταε. Τὴ οΟἴπαυ ραν [86 αὐάτῖγοὶ ἢ ΙΒῃΡ4Δ] 45 1ῃ6 

οοοδϑβίοῃ. 

6-11. Τὴοθ ἀῦδττοὶ τ ἢ 5} 048]. ---- ΑΡΏΟΙ νὰ σοηβοίουβ οἵ 
ἢΐβ Οὐ ΡΟΜΤΕΙ, δηά ἰγεβραββθά ὑροὴ ἴῃ6 ργετοραῖίνε οὔ 16 πιοη- 

διοῇ. ---6. ὙγΏ11ε τη 6 νγὰσ νὰβ ροΐηρ οῃ, “ὁπεν τυᾶς ουεγόεαγίηρ ἴρ 

ἠ6 ἀομσέ 97 ϑαμ1} ἃ5 156 βϑῆονῃ ὈΥ [6 ἰηδίδησα ψῃ!οἢ (Ο]]ονν5. ---- 

Ἴ. ϑαμὲ λαΐ α εογπιεμδίπε τσάσοε παριθ τὐας Αϊοῥαλ] οἵ. «τ. ὍΤΠΣ 
οὐβίοηι οὗ πηξῃ οὗ ψγεαῖἢ ἀπα βἰδιίοη ἴο ἰάΚα νίνεβ οἵ ἴῃε βεοοηά 
τ 5 Δρυπἀδην {Ππϑιταῖοα ἔγοτῃ ἴῃ 6 {{π|6 οὐ ΑὈταῆδηι ἄονη. --- 

“πώ Αόηεν Ἰοοξ ἀδγ] ναϊϑϑίπρ ἴῃ 3Η, ἰ5 Πθο ββαιν ἴο ἴπ6 5β6εη8εὲ. 1ἰ 
ἰ5 Ργθβοιναά ἰῃ (ὅ", [5ῃ 08] ργοίεβίεα : ὰν αἰϊαϊσέ ἑάσεε ρο ἐπ ἐο 
»ν γα τλεγς εοπεέμόιίπς 7 Ἠξ νν85 }}Κ ἴῃ τῆς τίρῃϊ. ὙΠ6 βοὴ ἰηῇετ- 

[τεὰ 5 (αι ἢετ᾽5 γίνε σῇ ἢ [Π6 τοϑῖ οὗ [6 δϑίαῖϊθ. ΑΌΠασ ἰηνδάεὰ 
τῆς τίρῃϊα οὗ ἴῃ6 Κίηρ 25 {ΠΥ 5 1 ἢ6 μαὰ βεάυςδα δὴν οἠς οἵ 
15}. 44]᾽5 ψίνοβ. Τὸ Ἰηάϊοαίς δϑϑυτηριίοη οὗ τ[ῃ6 τἤγοηθ, Αρβδίοῃι 

1λκ65 ροβϑθϑβϑίοῃ οἵ [5 ἰδ Ποτ᾽5 σοηουΐη65, τό2, ἀηα τῆς τεαυοϑβὶ 

οἵ Αἀοπί)αῃ ἔοτ ΑὈΙβμαρ τουβεβ ἴῃς ψσδίῃ οἵ ϑοϊοπιοη οἡ ἴῃ 58η16 

δτουπά5 ΨὨΟἢ ρτόνοκε ᾿βῃραδὶ ποθ. Αταῦὶς ουδίοπι ἴο ἴῃε {ἰπ|6 

οὗ Μομδιηπηϑὰ 15 ψε}}] κῆπον, δηὰ [ἢ 6 βατηθ βεδηβ ἴο ἢᾶνε ῥγε- 
γαϊ]εὰ ἴῃ Τα ἀδἢῃ ἀονη το ἴῃς Εχίϊα, οἵ. Εζεῖκ. 223. ---ϑ. Τῆς τερΪγ 
ΟΥ̓ ΑΌΠΕΙ ἰ5 ηοΐ ἃ )υ5ιἰΠοατίοη οὗ ἢΐβ δοῖ Ῥυϊ δὴ δββϑεγίοῃ οὐ 5 
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τοΙ 8: “4γ1.7 ὦ ἀρ» ἀεαί, 7, τυὴο ζεεῤ τἀστυίηρ ἀίπάμεςς ἐσ 1ἢ6 
ἀομδὲ φΓ ϑαμέ. .. ἀπά τυάο ἄαυε ποΐ ἠεἠϊυεγει ἠεε ἐμέν ἐὰ λαπά 

47 Ταυϊά,, ἐλαΐ 1ρ-αν ἠάοε ἥπαεεί χαμδ τοὰ νιό αδομέ α τυοριαπ ἢ 

ΤΕ ἰοχὶ 15 ποῖ δϊορθείμοσ βουηά, Ὀαΐ ἴῃ τπουρης 5. βυ ΒΠ οἰ ΘΠ ΕῪ 

οἶεαγ. -- 9,10. ΑὕΠΕΙ ϑνγεᾶῖβ ἴο δοσοιηρ βῆ ναὶ Ὑδῆν ἢ [85 
ΒΟΓΏ ἴο ΠΑΝ ]α --- Ὁ Τα 727, “6 ἀίπράονι ἤγουν τὰς ἀσισε οὐ δαί, 

ἀπά τ ἐείαδήϊά Ταυϊά"ς “γοησ οὐ 7εγαεί ἀπά οὐεγ μάαά ον! 
απ το βεεγελεδα τ 8. 3“. --- 11. Τμὲ ψεὰκ ἰβῃθδαὶ ννὰβ ποῖ 068 
ἴο πηᾶῖκα ΔΏΥ ΓΟΡΪΥ. 

6. Τα ἢτβὶ οἴδυβα 15 δῃ ἀρρτγορτίαϊε ἰαἰγοάποιίοπ ἴο ψνμδὶ [Ὁ]οσ5. 1 ἰΐ 
Ἱπηπιθ ἰδεῖν [ΟἸ]οννεὰ ν.ὶ ἴξ τνουἹά "»Ὲ βαρεγυσουβ, Ραΐ παι ἰξ ἀϊὰ 50. [οἱονν ἰβ 
ποῖ ςοτγίαίῃ, --- Ῥ᾿50} [Π6 ρᾶγα} !}εὶ οαβεβ5 οἵ πε νεγὺ ψὶἢ 2 νου] ἔανουτ ΠΕ 
ταθδηΐῃρ τὐγοηρίλεηεα ἀϊηεσεί ἐπε ἦε ἄσμδε οὐ δαμὲ, τἰχαὶ ἰ5, [οτιἸβεὰ 8 οαυβὲ 
ΌὈΥ ἀδρθηβάεποθ ὑροῃ {πΠ6 Βουβε οἱ 88], 1 5. 305. Βυΐϊ τ1ῃ6 ψψεδκῆεβ8 οὗ ἴδε 

Βουβε οἵ ὅδ] 8 ἀραίηβί {Πἰ8 τε πάθγίηρ. [ΠῚ 566 Π5 πο ββατΥ {πεγείογε ἴο ἱπίεσ- 

Ῥτοῖ [πε ννογὰβ οὐ ΑΡπετβ ἀύγόρᾶποα ἰονγαγβ ἴῃς Κρ ψμοβε ἰἤτοης νγὰ8 β00- 

Ῥοτῖεα ὈΥ Ὠΐπὶ --- δηθῦ γεέζεδαΐ ἰονετς δα τ Ἔ,. ---- Ἴ. ΔΛᾺΤ.3] δὴ Ἑποπιῖῖα οἴδῃ 
Ῥοτε ἴπε πᾶπὶὲ πῖν, ὕξῃ. 3634, Βείογε Ἵν 651. ἰηβοτῖβ καὶ ἔλαβην αὐτὴν 

᾿Αβεννήρ, ἀπ αἴτεγ ἴπΠῸ βᾶπις ψνογὰ (δ ἰπβετγίβ ἴῃς πᾶπιε οὗ ἴῃς Κίῃηρ, 88 ἀο 9 Ξ, 

πὰ 4 εν Μ55. οἵ 33. Οὐ ἴῃς 80π᾽8 πιατγγίπρ ἴῃς Ψψὶΐς οὗ ἢΐ8 ἔαι μεσ οἴ, 

ΝΥ. ΚΕ. 5 (ἡ κμὐΐ απ ἡ͵αγγίαρε, Ρ. 80 ἴ.), ὙΠῸ ς4}}5 αἰτεητίοη τὸ ΚὟ ε}]- 

Βδυβθη᾽ 5 γοβίογαϊίοῃυ οὔ 1 (σ. 23), δἂῃ ἐπιεπήδιίοα δάοριεά Ὦγ Κιίτεῖ, ἴῃ Βἷ5 
εὐϊοπ οἵ (Βγοηίοϊεβ (53.07.). ΜΝ ε μαυβεπ᾽ 5 ἐπιεπάδιίομ 15 ἴῃ ἢἷβ ἀἰββοτία- 

τοι 2 Οερέδις εἰ δανεῖδες γμαάσεὶς (1870), Ρ. 14, π. 1. ΟἿ, αἰβο Ὠτίνεσ οα 

ι. 231 (ΞΞ 223)). --- 8. 259 ΨΝ ΠΣ] [Πς ἀχργεββίοῃ ἰβ ποῖ υϑ6α οἰβενῆεσθ, μυξ 

866 15 ἱπί6}]}ρῖ] 6 τ πουΐ βαρροβῖπρ ἃ οοπιεπιρίαουβ τεΐεγεπος ἴο {86 οἷδῃ 
ΟΑ1600. ---- πτπ ἼΨΝ] ταυβὶ Πα Δ] γ 259, ἰακίπρ [Π6 ρίαςε οἵ ἀπ αἀ͵εοῖίνε --- τε 

716 γεάαλέίε αορὴς ἀεαά ἢ Βαϊ ἴῃς οοπδίγαοϊίοη οἵ ψ δαὶ (Ὁ]]ονβ 8 [ἢ 8 τϑῃ- 
ἀεγεά πιογα ἀϊβιοαϊξ, ἀπὰ μετα 15 τεάβοῃ ἴο βυβρεοῖ ἴΠαὲ πνπϑν, ΜὨΙΟ 18. ποῖ 

τεργεβεηϊεὰ ἴῃ (5, ἰ5 ποῖ οτρίπμαὶ. 118 ᾿πβεγτοῃ πιαῦ θὲ (ἢς ψοτῖκ οὗ ἃ βογίθε 
Ὑ)η0 ἱπίεγργοϊθα πε ῥγεσθαϊηρ νγογὰ 85 τείεγγιπρ ἴο ἴῃς {ἰδ οὗ σε 88 

τῃουρὴ ΑΡπεν δβκβὰ: ἡγε 7 α (αίοδιέε εαρίατ», ἰπαὶ 15, α ἐμεγδιρίον 7 εεδοοίον ἢ 

Οπιϊτπρ ππῦν 6 μεῖ ἃ [αἰ ροοὰ 86ηβα. --- ἡ} ἰπ {πε ἐτεααεπίαϊίνα 

8εηθε, Τὴα ουδὲ οὗ 54] 15 ἀεῆπεα 80 δ8 ἴο ἱποϊυἀς ἀξΐς ὀγοίλεγς διὰ ἀὲς 

κοι ααἶές. ἸΔ ἰδ ἀΠΠΘΟΟΘΒΑΓΥ [0 ἰηβετῖ 1 Ὀθείογε ΠΝ ΤΟΝ, 85 15 ἄοπς ὈΥ ϑοῖηξ 

Μ55. οἵ 12, Ὀγ (ὃ ἀπὰ 3. Τῆς ρμεδ οὗ α τυονπαη (ρεμπϊεἶνε οὗ ἴπε οδ]εοῖ) ἰ5 

εν ἄς πεν τεραγάεά 85 ἃ τῆς. ΑΥ͂ε 5ῃου ἃ τεδὰ πδν στ 65, 50 Υε., Βα., αἱ. --α 

9. τη» »Ν]) -Ἐ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ (ὃ ἰΒ δἀοριεα ᾿γ γε. ἀπά οἴδμετβ, [πουρῇ ἴ86 
8686 566π|8 σοοὰ νϊμουΐ ἰξ, 

12-19. ΤΊιο τοΐπση οὗ ΜΠΟΠ4]. --- ΑἸΠΟΓ βεηὰβ τ β8εηρ 618 ἴὸ 
Ῥανὶά ἰο ἰτϑαῖ ἔογ [Π6 βὈτηϊβϑίοη οἵ 411 15γϑθὶ. ᾿ανία γπ]} εὨίετ 
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ΟΣ ἴμε ποροιἰδιϊοῃ ΟὨΪΥ οἡ ἴπ6 σοηαϊιίοη οὗἩ [Π6 τεΐυτῃ οὗ Μίοδμαδὶ 

ἢϊ5 ψἱέθσ. 516 15 τμεγείογε Ὀσουρῃι ὉΔοΚ, δηὰ ΑὔΠΕῚ βρεᾶκβ ἴο ἴῃ Ὲ 
οἰάοτβ οὗ βγϑϑὶ νἱτἢ ἃ νἱθνν ἴο τηακίηρ αν! Κίηρ. 

12-19. Α5 τεπηδυκεὰ ἀρονε, ἴῃς βεοϊΐοπ ἄοθβ ποῖ δἱορεῖμεσ ἄρτες ὙΠ 

τ μαϊ [Ο]ον 85. [ἴπ ν.2: ΑΙ πε ῥγοπηῖβεβ ἴπαὶ ἂς Μ0}}} ρμὸ δῃὰ ραΐμεν 811 [βγδεὶ, 

δηὰ {ΠῈῪ νΝ}}} τπᾶκα ἂῃ ἀρτγθοπιοηῖ ἢ Πανὶ 4. Ιἐ Ἰοοκβ ἱπεγείογε δ8 ἴΐ 

ΑΡποτῖβ νἱδβὶς (ν.29) νγᾶβ ἴπ6 ορεπίηρ οἵ περοιϊαϊίοῃβ, ἀπ μετα 'δ πὸ γοοπὶ (οΓ 
15.}}0 Τγῇἢς Ἰαίζετ '5. δποίῃεν τεργεβθηϊδαίίοη οἵ ΑΌπετ᾿β δοιΐοη, ἰηῖο ψβῖοἢ {πε 

παιγαῖου ἰμβετίεα με δοοουηΐ οὗ ἴῃς τεΐυσῃ οὔ Μίομαὶ. Τΐβ αἷδο ργεβειῖβ 
ἀϊηουεβ. [ἢ ν.1δ Πανὶ βδιϊρυ ]αῖεβ [παῖ ΑὔπεῚ 58.8}} Ὀγίπρ μεγ θδοκ, [Ιὴ ν.} 
ἢ6 86η645 ἔογ Πεῖ ἴο ἰβῃθραα!. [ἢ ν. 1 ΑΌμασ δοσοτηραῃίεβ ΠΕῚ 88 ἂγ ἃ8 Βαβι υγίπι, 

Ὀυϊ ΔρΡρδγεπαν ποῖ το Ἡεῦτγοη. [ζ ἰβ ποῖ ὑῃ]Κεὶγ τπαῖ τΪ5 δοοουπῖ (νν.1 16) 
νγν85. ΤΟΥ ΡΊΏΔΙΪΥ σομιἰπυθα ἱπ 5 ἢ ἃ ἔοσπι 85 ἴο τβακε ΑὈπετ᾿ 5 νι βὶϊ το [λανὶ [μς 

ςοποϊυδίοη οὗ [88 ἸουγηοΥ νυ  ΜΊΟΒΑΙ. 

12. ΑΡηεσ βεηῖ τηθββεηρβεῖβ ἴο αν οἰετίηρ ὅ “εγη αὐ 7εγαεὶ 
ἴο δίπι, Πανὶ ἃ ννουϊὰ τὰκ ἃ ἀεβηϊίϊς ἀρτεεπιθηῖ ἢ ΑΉΕΥ. 
Τῆς οσοηίεηῖβ οὗ ἴῃ6 ἀρτεδθηγεηΐῖ τὰ ηοΐ 1ο]4, Ὀὰϊ ΜῈ τλΔῪ ΒΡ Ροϑβε 

ταὶ ἴἴ Ἰηοϊυἀοα ρειβοηδὶ δαάνδηΐαρεβ ἴο ΑΌΠΕΤΙ, ἃ5 γγ6]} ἃ5 ἱπηηγ πη} Ὁ 

ἴογ ραϑὶ ορροβϑίἰοῃ. Οἡ βοιηδ αἰ που 1165 ἴῃ ἴῃ6 ἰοχὶ, 5866 ἴῃς οὐτῖ- 

οδὶ ποῖδ. ---18. αν ΞΕἰρυϊαῖε5. ἤτθι οὗ 41]1 ἰπαὶ ΑΌπεσ βμουϊὰ 

Ῥπηρ ΜίςμαΙ νἤεπ Ὧδ σοῖμαβ5 ἴο 8ε6 δϊπι. ὍΤἼε φῥγο δ οη οὗ τπ6 
1,8», ψηϊοἢ ἰοσθδάθ ἃ τδῃ ἴο ἴακα ὕδοκ ἃ ν᾽ ψῆο μαά Ὀξδη 

τηδττίε ἃ ἴο Δῃοίποσ, 566 πὶ5 ἴο βᾶνθ Ῥθθὴ υηκπονη, οἵ. Πδαϊ. 241. 

ΤῊ βου ρυ]οϑν οὗ (ἢ6 [6νν5 ἰδ βδῆοννῃ ὈγῪ ἴῃε ἈδΌδίηϊ 4] ἴδῃοΥ 

ται ῬΑ]Π6Ὶ δα ποῖ σοηδυτητηαϊοα ἢϊδ5 τηδιτίαρα ἢ ΜΊΟΒΔΙ. ---- 

14. Ἡανὶα 5επάβ τηεββθηρβεῖβ ἴο Ι5ῃ δαὶ γι ἴῃς ἀειμαηά : Οἵϑε 
»Φ τι} τοῦ πῈρλαΐ, τὐυλονε 7 δομρλξ ,0γ α ἀμπήνγε γυγεέρζίης οὗ 

τι δι εῆηδε} ἴῃς τϑίδγθησα ἴο τ 5. 1855 5 Ἰς ουνίουπ, θαϊ ἴῃ 6 ρ45- 
8856 Κηονν5 ποιῃίηρ οἵ αν] ἀ᾽ 5 ραγίηρ ἀουῦ]ε [πε ῥγίοα ἀειηδηάδα 

ὉΥ ϑαυ]. ---15ὅ. ΙΒ 048] 5εη45 δῃά ἰαϊζαβ πεῖ “ογι ἀερ ἀμοεδαμά, 

δα με επ 2αί:} ἴο ψῃοπῦ 806 νγὰβ ρίνεη ὈΥῪ 948], 1 8. 25". --- 

106. Ηεγ Βυβρδηα (ο]οννεὰ δῖ τυεέῤίηρ ας ἀφ τορι ἃ5 ἴατ 85 Βα λμ- 
γίγι, ἃ ΟΙδοθ ΘΑ [ογιβαίθηῃ, τό, ΡτοΡΔΌΪΥ ἴξ νὰ τῇ 6 ἰαϑῖ Ββη- 

7Δταίτα ν]]αρα οα {μ6 τοδὰ ἴπεῪ ψογα ἱγανε]]!ηρ. Ηδετε δ Απετβ 

σοπηηαπαὰ ἴδ τὐγηεα ὕδοκ. --- 17. Τῆς δοοουηΐ σμου]ά πδίυγα!!ν 

1611 οὗ ἴῃ6 σοιῃρ!εῖίοη οἵ Μίςοἢα]᾽ 5 τεῖΐσσῃ. Βαΐ ἰἴ Ὀσεακβ οὔ δηὰ 

16115 οὐὁ ΑὈΠ Γ᾽ 5 δοῖίνὙ διηοηρ ἴῃς ΕἸ άεῖβ οὗ ἴβγδεὶ. [ἢ ἴῃ6 ρσβϑ- 
δπΐ σοηησχίοῃ ΜῈ τηοϑὶ ὩδίΠΓΑΙΥ ἰγδηϑαῖα  “4πώ| «Αὀμερὴς τυογα 
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λαά ὄεφη τοτὲ; τ“. ϑλείξάς φ 7: γαφ1] τῇς ἱπηρ!!οδιίοη ἰ5 τμδὲ ἢθ 
Βιδά τακδὴ τηδᾶβυσεβ ἴο οἤδηρα [6 Δ]]δρίδηῃσε οὗ βϑγϑθὶ Ὀδβίογε ἢϊ5 

Ἰουγηον. --- 18. Αἴεσ τοπηηαΐηρ (π6πὶ ἴμαὶ ΤΠαῪ ἢδα Δἰγεδάγ βοιῃα 
Ἰεδπίηρϑβ ἰοναγὰβ Πανὶ 6 δά ἀβ ἴῃ6 ρτγοπηῖδε οἵ σοα : δίσευ σεΐ 
4:0» γαλευεά λας ταἱά το δοαυϊά: 88» τἠε λαπά οὗ Φαυϊη νιν σεγυαπί 

«οἱ 7 ἐξέϊυεν ».} ῥεοῤίε Ἴογαεί, Τὶ 15 Ἰά1]6 ἴο ἰδαυίγα δὶ ραγιίου]ατ 
Ῥτομηἶβα ἰ5 τείειτεά ἴο. -- - 19. ΤῊ ῥτοτηίηεηΐ πηθητίοη οἵ Βεπ)δγηίῃ 

ἰ5 ἀπε ἴο ἴδε δοϊ παῖ, 4ἃ5 ἴῃ6 {πῦς οὗ 854}, 1 ψουἹὰ Ὀ6 186 τηοβὶ 

ἀμπουϊξ ἴο πιονβ. 

12. ποκῦ ΥῈΝ ᾿Σ ἽΝ ἸΠΠῚ] ἰ5 απί πίε]! ρῖθ]}6 ἀπὰ ςετιαί εἰν οοτταρί. δὲν 
μᾶ5 5 Πρ ῚῪ εἰς Χεβρὼν λέγων ὙἘΙΟΝ ἸΟΟκΚΒ {κε ἃ σοπ᾽εοΐαγα] επιεπααδίϊοῃ. 
(5 [65 εἰς Θαιλὰμ οὗ ἦν παραχρῆμα λέγων, υυϊ ναὶ [15 τερτεβεηῖβ ἰ5 ἀμῆσυ 
ἴο 588Υ. Τμαὶ αν ννὰβ ἰπ 7 ἰατε δὶ ἴῃς {ἰπ|6 βεεβ ἴο θὲ ἴῃε ἱπιεπίίοη, 
τπουρῃ εἰβενθεγε 65 τεμάετβ {μἷ5 πᾶτε Ὁ Τελέμ. ΤᾺς οἰδεῖ νεγβίοῃβ 86 δ ἴο 
Βᾶνε μὰ ἴῃς τεςεϊνεά ἰεχὶ Ὀείοτε μετὰ. ΑἹ] ᾶτε σοπιρε]οὰ (κα ἴῃς πιοάθτῃ 
ἐχροβίϊουβ ΨῈΟ ἘΓΥ ἴο παῖε 8εη56 ουΐ οὗ [ἢ15 ἰεχῖ) ἴο ἰγαηβίδϊε 85 ἱπουρῇ γὰν 
οου]ὰ 5ἰαηά ἴον Υγ ΝΑ πο ἢ 15 ποῖ (ἢ οαβεὲ. 1{ Αὔποσ δὰ πηεαπὶ ἴο 48 τυζοξε 

ἐς “λε ἑα»νἄ ἢ ἰπβι πυδιϊηρ ἐπ παρ τη δα ἐπί “εγγα μέ σα {ε ἐγαηογεγαηι," Ἦς ταυϑὶ 
Βᾶνε βαἰὰ γον Ὁ". Ενεῃ ἴΓ 1815 ψεγε ἴῃς τεδάϊηρ, [μῈ ἐοἸ]οννηρ πον ουὰ 
ῬἘὲ υπδοσουπίδοϊὶς. Οὐ ἴΠ6 ργοροβαὶβ ἴο ἐπιεπὰ ἴδε τεχί, Κ].᾿ 5 ἀεβεγνεβ πηθηίίοῃ. 

Ηδ βυρροβεβ ἴπε ογίρίπαὶ ἴο ἤανε ὕθεῃ Ὅν ΠΝ Ὧ9 ΠΠῸ ὮΠΓ ὉΝΎΦΥ ΓΛ 2, 
αἱ] δε ἀσιεδέ ογ ἤογαεὶ τς μριαῖεῦ »ῖν λαμα ἐο ρίσε το τυδονε 7, ῥίεατε τοάεη 7 

“4γ. ὍΒε βεπίεπος νου Ὀ6 δὴ ἀρρτγορτγίδῖβ ἱπίτοάποϊίοῃ ἴο νυμαῖ (ο]ονν8. ---- 
18. Σοῦ τΟΝ 35] 15 τεἀυπάδηϊ, ἀπὰ "20 ἰβ ἰδο κίπρ ἴῃ 65, νν 1 ἢ αἶβὸ τεδάβ γνϑπ, 

δἀορίεἀ ὈΥ ΤΈ., ἃ]. Οπ ἴῃ ΒΑΡ ποδὶ ἘΠθοτΎ οὗ ῬΑ] 1ε}᾽ 5. βε! ποοπῖτοὶ οἵ, 
ϑοῆπι. Ὑδὲ ἴεχὶ ρίῖνεβ πὸ ἱπαϊσαϊίου ἴμπαὶ ἢῈ ννὰβ ποῖ Μ|ς 48 τῆι! 
Βυβθαπά. ανία δββεσῖβ ἢΐβ οἷδῖπιὶ ἃ8 ὁμ6 ΨΏΟ 84 ραϊά {πε ρυγοθαβε ῥτίςς, 

δῃὰ ἴο [5 ἐχίεπι ἢς μὰ βυβεγεὰ ψγοηρ, ---1δ. ΦιΝ] τΠ6 τεδάϊῃρ ὭΦῚΝ οα [6 

Ῥαϑβἷ5 οἵ (5 ἰβ ποὺ ρεῃογαῖν δἀορίεά. Ὅλες Ομ βίου οἵ {πε βυβῆχ τηᾶὺ Πᾶνε 

Ῥεδπ πιδᾶς πιο Ομ Ϊγ ΟΥ̓ βοιης ᾿ερα ἰδιϊο βοῦῖρε ἴο ἀϊβρυΐβα {6 ἰδοῖ {παῖ 

Ῥαϊεῖε] ἰβ ςα]]εὰ μος Βυβρδπά. ---- ὅν Ὧ59] [ἢ (α]16γ ἔογπι οἵ ἴῃ6 πᾶῖῆε ψί ἢ 
ΔΡΡΕᾶγβ ἃ8 "200 1 3. 254. --- Ὁ] φῦ Ογδ ἀρτεεβ στ τῆς ἔοτπι ἰουπὰ εἶβε- 
ψΒοτα, ---- 16. Ὁ5Π2} εἰϑενῃογε πε οπεὰ 85 ου ἴμε τοδά ἔτοπιὶ Τεγυβαΐεπι ἴο 
τς Ἰοτάδῃ νδ]ῖευ, 118. --- 171-19. Πα νοσῦβεβ δηζοἰραῖα [Π6 δοοοιηὶ ν Βΐο ἢ 

[ο]ονν5. Τῆς ἰπεἰπιαϊίοπ ταὶ ἴῃ6 ρεορὶς πὰ δἰγεδαγν ἴογ βοπὶε {ἰπια θβεῃ 

βεεκίηρ Πανὶ 5 Κίηρ δηὰ τῆς τείεγεμος ἴο [6 ῥγοπιῖβε οἵ Ὑδάνεῃ, ἱπάϊςαϊα 
8 ἰαῖες πβαπὰ μη τπαὶ ἴο νυν ϊο ἢ γα οννα [Π6 πλαΐῃ παγγαῖῖνα, ---- 55,1} 18 ἴο ὈῈ 

Τβδηρεα ἴο »"Ξν ΨΠ 40 Μ55. ἀπά τἴῃ6 νεϑγβίοῃβ. ---- ὍΝ 1] πηυβῖ τηθδῃ {Παΐ, 

Βεβίἀεβ8 βεπάϊῃρ πιεϑδᾶρεβ ἈΠᾺ Ἰηεββεηρεῖβ, ΑΌΠΕΓ ψεπΐ ἴῃ Ρείβοῃ ἴο Βεη)α- 

τη ἂπά ἴο Πανὶ --- ΠΟΥ βαρετῆσπουβ ἴῃ νίενν οὗἉ ννῃαὶ [Ὁ] οννβ. 

Φ ϑαποίϊιι5 σρμαῖ ΘΟ. π)., ̓ . ΣΙ. 
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20, 21. Α5 τῆς παιταῖϊνε πον βἰδηᾶβ, [ἢ 6 νϑῖβθβ ἔοστῃ (πε σοη- 

οἰυδίοη οὗ Αὐηδτ᾽5 περοιδιίοη ἢ Πανὶ. ΑΡηδσ ψ ἢ ἃ βαϊδῦ]ς 
αβϑοοσί οαπηθ ἴο Πανὶ Αἱ Ηδθύὕτοη, σϑπα 7αυϊά νιαής α ζεατέ το Αδηδ7 

πα 1 “7ὴη6 νιϑη τοὴσ τυέγε τοῖτῇ ἀΐρι] ἴῃ6 χέαςί νὰβ8 πῃ ὁσοδϑβίοῃ [ῸΓ 
ἀπηκίηρ ταῖμεσ ἤδη εαἰΐηρ δὰ 15 80 παιηβά, [κῈ συμπύσιον. 

ΑὗΠΕΥ ἄρτεαβ ἀεβηϊεῖνγ: 7, τοἱδὶ ραζλεγ αὐ 7 γαε ἐο μιν Ζοναὶ απα 

“ἦεν το νιαζε απ αργεέηιδηΐ τοῖίὰ ἐλε6] ὉΥ τπεὶγ ἢ δἰ Κἢ5 οὐ μεδᾶβ 
οὗ τῃ6 οἴδῃβ. Τὴ τποπτ ΠΥ ἰ8 Θϑι Ὁ Ιβμθὰ ὈΥ σοπβεηΐ οἵ ἴπ6 

{Π065. 80 ἰὴ ἴῃ ἄπιμε οἵ Εδβοδοδτα να ἢπά [(ἢξ {{| 065 παροιίαῖ- 
ἱπρ ἢ τὴς Ποῦ ἴο ἴῃ6 τἤτοηςθ, Ὀείοστε δοκηον)εάρίηρ ὨἰΠΊ. ---- 

“πώ τάσιε σλαΐξ γωίς οὐεν αἠ τολίεὰ Ἰάοι ἄξείγεσί, Τῆς ἀβρίταϊίοη 

οὗ Πενία οουἹά Βαγάϊγ θὲ ἰε85 ἴδῃ τῇς τὰ ]α ονεσ 4}} [5γτα6]. Τῇδ 
ῬΙΟΠΊδα οὗ ΑΌΠΟΙ 56θΙῺ5 ἴο ΠΏΡΙΥ ἢῸ πιογα ἴδῃ παῖ ἢ6 ν}]}} δαὶ 

δΌουϊ ἰηΠπεποίηρ [μ6 {0 65, ἢ της Ἔχρεοίδιίοη οὗ Ὀτηρίηρ [Π6 πὶ 

ἰηΐο αἰ]ερίδηςς ἴο Ὀανὶά. 

20. 55:)Ν Ὁ} ἴΠεγὲ 86 ῈπΠῚ8 ΠῸ γεᾶϑοῃ ΨὮΥ νγὰ 85ῃου]ὰ ποῖ ροΐπὶ ἢ (ῃ 6 

δτιϊο]ε, νυ ΒΙοἢ 8 ἴῃ ἕαςϊ τεααϊτεὰ ὈΥ πε (ΟἸ]οννπρ ἀν, Βεδα Ὀλϑηνδὺ ἢ Βα, 
--21. πον Ν] (ᾧ βεεπηβ ἴο μάν δα ἀε "2 ψνῃϊοἢ πονγενευ ἰ8 ποῖ οδ]]θα ίοτσ. --- 
ΓΥᾺΣ ἼΩΝ γΧ2}} καὶ διχθήσομαι μετ᾽ αὐτοῦ διαθήκην, (58 : καὶ διαθήσομαι μετὰ 

σοῦ διαθήκην δ, Τῆς τεδαϊΐηρ οἵ 38) 5εεπι8 πε ᾿εβῖ, ἰοῦ ΑἸ ποτ Ῥγοπῖβα 

Ἰοοκεά ἴο νι ῆαΐῖ αἰτογιναγὰβ ὁσσυτγοα, ς, --- 5227 οἂῃ Παγαὶγ θὲ τούδὰ αὐ τάδ εθρ- 
αἰέίονς τμαῖ 5}.4}} ρίεαβε πες (ΤΉ.), θυϊ ουεγ αὐ ἐὰε ῥεορίε ἴμαῖ ἴμου ἀεβίγεβί, 

Τῆε πιαΐῃ τΠἷπρ ννὰ8 [παὶ αν ἃ 5Βῃου]ὰ γε δοκηον]εάρεα 648 Κίηρ. 

922-27. ΤῈῸ τηῦγὰοῦ οὗ ΑΌΠΘΥ. --- Π[οαὉ, Πανὶ ἀ᾽5. ρεηθσγαὶ, νγᾶ5 
ΔὈβθηΐ οἡ ἂἃπ ἐχρϑαϊίοη ἤθη ΑΌΠΟΓ τηδάςδ ἢΪ5 νἰϑὶῖ. Νοῖ ᾿ρΡτΟῦ- 

ΔΌΪ Πανὶ δὰ 30 ρδηπεά ᾿ξ. Βιυὶ Σὲ σεγυαπές οΥ Φαυϊώ, τῃαὶ ἰ5, 

186 πηεγοθπασῖθβ, σπαά )ραό απ γον της γαϊα} ἴῃ ΜὨϊοἢ (ΠΥ 
ψΈγα ἴΠ6η δηραρεά, απα ὀγοιράξ τὴ ἑάσσι ργεαΐ σῤο, Τὴς ὈοοΐγῪ 

οὗ τε ϑδυττοιυηάϊηρ {065 τηαἶα5 [Π6 τανεπαα οὗ 500 ἢ ἃ ΠΠΟΠΔΓΟΠΥ 

ἴο ἃ σοῃϑβίθγδῦϊε οχίθηϊ. ΤΏ γοηεννεα ἀϑϑυγαηςσα {πὶ ΠὨανὶἃ Πδὰ 

Αἰδιγιϑϑδεά ΑΌπο ἀπά ἀφ ἀαά ρορηό τη ῥέαεέ 15 ἰπιϊεπά δα ἴὸ Ὀτίησ 

οὐδ πότε αἰβεμοιν 70 ̓5 ν᾿ πα οτἰνθ ἢ 658. ---- 23. ΤῊΣ Ἰηἰογτηδίίοη 

Βίνεῃ ἴο 704] ἄοεβ ποῖ ἱπαϊσαῖς τὶ ΑΌΏΘΙ ννὰβ ρδηηίηρ ἴο ἀ15- 
Ῥίδος τω. [{ ννᾶ5 5 ῊΡΪΥ ἴο ἴῃς εξεοι τμαἴ [ῃ6 Κίηρ Πδά Ἰεῖ ΑΡ ΠΟΣῚ 

δο ἴῃ ρεᾶςθ. Βγ {τἴδα] πηοσα] γ, Πανὶ ἃ 45 Κἰηϑιηδῃ οἵ Αβδαεὶ ννᾶϑ 

Ῥουηά ἴο ἴάκε ]οοά τενεῆρε 85 πη ἢ 85 [οδὉ Ὠἰπιβο Γ, --- 34. ΤῊΪ5 
15 ἴῃ6 ἔγϑβι ροίηι οἵ 7οα)᾽5 Ἔἐχροβιυϊδίίοη ἢ Πάν!]ά ---- ([μδῖ ἢ αἸά 

ποῖ 5ῃλιῖε ΑΌηοσ ΜὮ16 ἢς μά Ὠἷπῃ ἴῃ ἰδ ρόνψεῦ. --- 25. Τῆς βεοοηά 
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85.065 ἴο ΑΌΠΘΓ [Γοδο  γουβ πιοῖϊναβ: 2205 7 ζάοι ποί ξηοῖν Α πὸ) 
22:6 τον οὔ ΜΝεν, ἑλαὶ λς εαρι το ἀξεεῖσε 166] ἀπάετ ρτείεπος οὗ 

ἔπ επαὶγν περοιαἰίοη ; αϑα “0 ἔποιν τὰν φοίηρ γογίδ πα Τὰν εογεΐηρ 

ἐπ, απά το ἄμοτυ αὐ ἠλοις αγί ὠοίηρ 7] ἴῃ ΟΥάεσ ἴο τηᾶκε ἃ ἰδαῖδθσ 

δἴϊδοκ ἃροη ἴῃς Ρούβοη οὗ ἴΠ6 Κίηρ. [οδὺ ψᾶ5 ππ40]6 το σοησεῖνα 

ΟΥ̓ ΑΡΠΕΓ 85 δηγιῃϊηρ Ὀὰΐϊ Δη ΘῃηπΥ οὗ [ἀ4ἢ. ΓΗε ἰγεεάουι ψ πῃ 

ΜΉΘ, ΠοαῸ δχροβίυϊαῖθθ βῆονβ ἴῃ6 ροβίοὴ ψῃϊοῃ ἢς οσσυρίεά 
Ὀοΐῃ 845 Κίπβπιαῃ ἂπά 88 οἴοοσ οἵ Πδνίὶα. --- 3θ. 704}, σιϊπουΐ 
Ῥανίἀ᾽5 Κπον]εάρθ, ργογωρον σε μιδσσεηρεῦς αν Α ὁπό’ σπαὶ 1ἢἘν 

ὀγομφὴξ ἀΐνι δαεξ γον τὰς Οἵείεγη οὗ δίγαλ) ἀηκποόνη ἴο ιι5 ἐχοερὶ 

ἔτοπὶ [5 ρᾶββαρα. --- 27. Αὔπεῖ τἀτηεαὰ Ὀδοῖ, ἀου 1655 πημάδθσ [ἢ 6 
ἱπιρτοϑϑίοη ἰῃαὶ ἴῃ6 Κίηρ δά 5βεηΐ ίοσ ἢΐτη, σπα ρα μεγπφο ἀῖηι 

αϑίας το Τ“ὴε «ἰδ 97 146 ραϊε ἰο σῤεαῖξ το ἀΐνε φιρίοην} τῇ 6 οβίβηβί] 8 

ῬύΓΡΟΒΕ ἰ5 ρίνεπ ψῃουΐ σοταμηθηΐ. ---- 4π4] ἀφ Ἅνιοίε ἀξνε λέγε ἐπ 
27:6 αδάονιοη οἴ. 235, .5ο ἀε αϊεα 7ογ 146 ὀίῴοα 97 Αφαλεὶ 1ἠε 
ὀγομάεγ οὗ 7ραό. ΤὮδ σατίουϑβ [Πἰηρ 15 πος [Πᾶϊ 1040 5ῃουα ἴᾶκε 

ὈΙοοά τενεηρα, Ὀὰῖ ἴπαὶ ΑΌΠΕΙ 5ῃου]ὰ Ὀὲ 50 υηϑυβρίοίουβ. Ὗε οδῇ 
δοοουηΐ [ῸΓ 5 σοηάπος ΟΥΪΥ ὈΥ 5 ρροβίηρ {πᾶὶ ἢε ἢδά ἃ αἰϑιϊποὶ 

586 σοηάιποϊ ἔτοτα Παν]ά. 

22. Μ27 88 βἜΈθεΎυ τεοορπϊζεά, [με ἴτας τεδαϊπρ 15 ὉΝΝ8 (Οἰπβῦ. ρίνεβ ἸΝ2 
ἐπ ἴῃς πιαγρὶπ.) [πε Ὁ μανίῃηρ ἀἰβαρρεάγεά ἱπ πε 5 οὗ τε πεχὶ νοσα. ---- 21] 15 

οπλϊτοἀ Ὦγ (51 ἀπὰ ἰ5 ἰπ ἴαοϊ βδιρεγῆπουπ; δον ταυοῇ ὈοοΟΐΥ {ΠΥ Ὀτουρῆς ψΙἢ 
τῆεπὶ ἄοςβ ποῖ ζοποεγῃ 5 Πετζο. --- 34. 11)5] [ἤγοννβ ἐπιρμαϑ88 οἡ ἴῃς ἔδει τΠαὶ 

ΑΡπεῖ δὰ ὑεοη δ]οννεά ἴο ρὺ σίσαν αἵ 411. (ὃ Π65 ἐν εἰρήνῃ σοπίοτπιϊηρ ἴο ἴΠ6 
οἴαυϑε ἴῃ ν.33͵----3δ. (ὃ ἀπὰ  τεδά κ) 7 αἱ τε θερὶππίηρ οἵ [με νεῖβε δπά [15 

νογὰ 5 ρυο ΔὈ]Υ ἴο ΡῈ τεβίογει (ΤᾺῊ.). ---- ὍΝ Τ2Ν] τὴν κακίαν ᾿Αβεννήρ (ὃ ἰ5 
δἰἰγασῖῖνς (Κ|.). τς ἽΝ.207 15 σπαπρεα ὈῪ [πε ρυποϊυδίοτβ ἴο ἽΝ2. ἴοσ {πε βακε 

οὔ {πε ραγοπομῃ)αβίᾷ. --- 36. “0 ἰ5 οἂ]ε ὈΥ ]οβερῆυβ Βησηρᾶ. Ὅῆε ἰγδη818- 

τἴοῃ οὗ Τοβερῆυβ ἰπ ΒΟ π᾿β 1ἰργατυ βρεακβ οἵ ““1:», δαγαλ πεὰῦ Ἠὕτοπ, οἵ 
ὙΠΟ 1 πὰ πὸ οἴδμετ ἴγϑοα. --- 37. Εοτ Ὑ) τεδά 7 στῇ ΟΦ (ΤᾺ.). --- ΦΈΠΠ] 

αἰνναγβ εἰβεννῆεγε γα ἤπὰ φῶτα ὉΝ ΜΙ οἢ ἰβ ἐουπὰ Ποτα αἶδο ἱπ 13 Μ59. δπὰ ἰβ 

[ἀνουγεὰ ὮΥ (. --- "πνΝ} ἰβ5 αυνκναγά, 50 ἴπαὶ Βυ. τεβίογεβ Ν) πν ψἢ 658, 
Ι βυβρεοῖ βοννενεγ ἰμαῖ ΓῸΝ 5. ἂἃπ ἰπίγυβίοπ. ΤὨδ 56η8ς ᾿ἰβ ρεγίεοι Υ ροοά 

πἰπουῖ ἐξ. 

28-32. Τανὶά ἀξδοίαγαβ ἢἰβ ἱῃπμοσεησε οὗ ἴῃ8 οτίπια. --- 38. 7 
ἀπά την ἐϊησάοηι αγέ ἱπποίεη  ὀφζογε γαλτυελ)] πο ἀνεῆρεβ ἴῃο88 
β᾽αίη ψἰῖμουϊ οαυβ6, Ρ5. οἷ. --- 39. 247 11] εογηδ “ῤοη 7οαὐ αηα μῤοπ 
αὖ λίς απ] τῇ ἱπιρτγεοδίίοη βίαν ἰητεγργεῖεα γου]ὰ αδος Πᾶνα 

Ἀἰπη56], Ὀὰϊ (ἢς (ΟἸ]]ονίηρ οἰαυθε5 βῆον {πὶ ᾿ανίά ἰ5 τη κίηρ οὗ 
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7οαῦ᾽5 ἀεβοθηάδηίϊβ.Ύ Απιοὴρ ἴμθβα ἢθ ὑγᾶγβ ὑπαὶ ἴΠΈγΘ ΠΊΔΥ 

ΑἸναγ5 Ὀ6 ὁης 7ηα! λας απ ἴσος ἀπά ὁπό πα ἴσα ῤ67] ἵνο ἀ15- 
64565 ψῃϊο ἢ ἰνοῖνε σοηίίηια! ἀφἤϊεπιθηῖ; σπμα οης ἡηαἹ λοδιῖς 1 

“2ίπα 6] εβετηϊηδῖα ἀπ ὑπῆϊ (ὉΓ τηδηὶγ οσσυραίίοῃπ. --- 380. Αἡ 

εὐϊτοτίαὶ ποῖε οὐ ἰαῖεσ ἰηϊεγροϊδιίοη Ἔχουβίηρ ἴῃ6 ἀεεα οἵ ]οδὉ : 

βυ γα απῷ Αὀϊελαὶ ἀαα ἐαῖη ἐπ τυαῖ 7γογ Αὐπεν ὄεεαμδε ἀφ ἀσα 

διε Αεαλο, ϑι Π  ΕΥ σρεακίηρ, ἰξ οοπιταάϊοῖβ ν.2, ψετα 7οὰῦ 

δΙοῃα ἰβ ἴδε βἰαγεσ. -- 31, 82. Α5 ἔσῃ ογ ον άθηςε οὗ 5 ἰπηῃοσδῆοθ, 

Πᾶνα ςοπηπηδη5. ἃ}} (ἢ6 ρβορὶθ ἴο βῆον ἴῃ 6 ουβίομηδτΥ 5]0}5 οὗ 

τηουγηίηρ, γέπαϊπρ ἕλε εἰρζάες απο ῥέεν οπ λαίγωίονά. Ἠδε Ὠϊπι- 

5861 μΒοηουτεά τῃ6 ἀεαά Ὀγ (οἸ]ονίηρ ἴῃ6 Ὀίετ, δἀηὰ Ὁγ ψεερίηρ δ 

18 ρταᾶνβ. ὶ 

238. τῦην ὉΓῸ] οπε ἴβ8 ἔγες ,γονε ἂῃ ΟὈ]ραϊίοη, ὅεῃ, 245, οτ ἔγοση ἴῃ 6 ρυῖὶ 
ἱπουτγγεα ὈΥ νἱο]αϊίοι οἵ ἴἴ, Νὰ. ς51, οὐ ἔγοπι ἴπ6ὸ ὁπε ψη0 [85 ἃ οἰαίτη βαβεὰ οῃ 

18ε ΟὈ]ραιίοη οσ ἴῃς νἱοἸατίοη, 1.4, 158, [πα 1Π 15 οα88ὲ Ὑδηνν ἢ μ88 [ἢ ο]αίπι, 
ἔογς ἰῃποοθηΐῖ Ὠ]οοά οτἶεβ ἴο ἢϊπὶ ἴογ νεπρεᾶποθ ὙΠε ἀουῦ]α 13 --ἰ ἀπ ἰππο- 

οεπῖ ἡιυαγεἧς Ὑ ΔΆ Εἢ ο7 ἴλ6 Ὀ]οΟΩ ---- (065 ποῖ β8εεπὶ ἴο ὁσσυζ εἰβδενῆεγα. ΤῈΣ 
οτί ρίηδὶ τεδαϊπρ οἵ (δ ννὰβ 1 ΠΡ ἰπβίεδα οὗ "ηην ὉΣὉ. ---τ 55 1ὸ} 66, τεργεβεηΐβ 

Ὧν ψ ὨΙΟΝ ἴς τρακεβ [μ6 ερίπηΐηρ οἵ ν.39, --- 99. ὁ] τλ6 νϑῖρ ἰ5 υϑεὰ ἔνθα 

οἵ {πε ἱεπιρεβῖ, 8δ8. ν ἰΓΠ πρ ἀροὸη ἴΠ6 Πεδὰ οἵ [8 νἱοἴπι5, [τὶ 2219. 2033, ἀπά 

οποε οἵ ἴπ6 βυυοτὰ Ηοβ. 115. 11 ἀοε8 ποῖ βεεπὶ ἀρργορτγίδϊε ἴο πε ὈΪοοα ψ Ὡς ἢ 
ἰθ {πε ϑυθ)]εςοῖ Βογα; 6515 οπιῖβ ἴῃς νϑγρ δἰϊορεῖμοῦ δπά ἰΐ ἰβ ροββί!ε {παϊ ἰξ τεδὰ 

ΒΙΠΊΡῚῪ 5 εἰβεῆογα υϑεα ἴῃ 5: πλῖϊαγ σοῃϊοχί. ---- ὁ }} τοδὶ Σὺ ἢ τὸ Μ55. 

διὰ ἴῃς νεγβίοῃϑβ. --- 503 ΡΠ] 85 5ϑῃοννῃ ὈῪ τ. ἴξ 18 θείζεσ ἴο δάδεγε ἴο {με 

ἐβια ἰ5ῃεὰ τηεαπίηρ οὗ 155, ὦ “φέναἶδ. ΤῊ σοπίγαϑι νυῖτὰ τὰς νναττίου 7οδῦ, δ 
εβεπιίπαῖε ἀεβοεπάδηϊ ψουἹὰ θὲ ἃ ουγθο. 511}, ἐγ φῥές ν,Ὧο βιρροτῖβ ΠἰτηβεὶΓ 

ὈΥ ἃ 5ἰδῆ᾽ οἵ ογυϊοἢ 566 πὶ5 τηοσα βυϊῖδΌ]ς ἴῃ [15 οοπῖεχῖ, ἀπὰ ἰξ 18 ροβϑί υἷα τῃαῖ 

{πε ἴεχὶ μδ5 βυβεγεά. Αςςοσζαάϊπρ ἴο Τῃεοάοτεῖ, Αηυα τεδὰ ομε ὀῤἑηεἶ, μετ- 

Βαρ5 Ὀεοᾶυβε ἃ Ὀἰ᾿πὰ πλᾶπ εοἷβ ἢῚ5 γΑῪ νυ ἢ 15 βιαῇ --- 80, ΤῊΣ νεῖβε ἰπίετ- 
τυρῖβ ἴπΠ6 παγγαῖνε, δἃπὰὶ σὰ με υπάεγβίοοα ΟΠ]Υ 85 ἃ ἰαῖθσ ἰπβεγίίοῃ. ΕῸΣ .) 

τεδὰ Ἰ2)ἼΝ 8ἃ58 βυρρεβίεα Ὁγ Εν. (6 Κ͵ὴ]8, 111. Ρ. 1όο, ἔπρ. Τύ. Ρ. 117) οὐ ἴδε 

Ῥα515 οἵ (΄. --- 31. ΟΡ] ἴδε οἸοιΐηρ οὗ πιουγπεῖβ. ϑοθνα!ν (ΖΑ 7 Η,. ΧΙ. 

Ῥ- 174) σοχτηρᾶγεβ ἴῃς ἰῃγᾶπι οἵ [8 ΔΊ βιετα, νν δΐοἢ πόνγένεσ 15 ποῖ οὗ μαἰγοοιῃ. 
- 05] [δὲ σουςἢ οα ΜΏΪΟΝ ἃ πιδῃ ἸΔΥ͂ τνᾶ5 αἶ80 υϑεὰ 85 ἃ ὈΪ6υ. 

838-39. Τ|0 Ὀυτίαὶ οὗἨ ΑΌΏΘΥ. --- Πανὶ ἐχργεβϑεαά ἢΐ5 ρτίεῖ ἴῃ 
ΔῈ ἱπηρτοιηρία ἀἶτρε : 

383. “με! Αὐηπεν αἷε ας αἶες τὰς )οοἱ ἢ 

84. Τὰν λαν»αἷς τυέγε "οἱ ὀοφ»μαΐ, 

ΤᾺν ,εί τυεγε »οὐ ὀγοικρἠἑ ἱγιο γείεγ: 

Ἂς ομὲέ γα ὀζίογε γλέεες πεϑη, ἡάοις αἰάεί γαἰ, 
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ΤῊ ίοοὶ Ὀτίηρβ δὴ δαιΐγ ἀθαῖῃ ἀροῃ Ὠϊτηβεὶ ὈΥ 5 τες] 658 

σοπάαοι, Ρτον. 355. ΑΡηδσ Πδᾶ ποῖ ὄδνεῃ ἴῃς ποποὺγ οὗ Ὀεΐηρ 

τῆλε ἃ ὈγΓΒΟΏΘΓ οὗ ΜΑΣ, οἵ οὗ βυβετγιηρ ἀθαῖῃ δἴεσ θείηρ Ἴνεῦρον- 

εγεά ἴῃ ὑ1116. --- 385. Αἴεσ τπῈ ὈυτΑ], [Π6 Ῥεορῖς δηλ Ὁ ἐαμδε 11ε 
Ζέησ το εαί ὀγεαα τὐλίίς ἐξ τας γε ἐαγ. Ἀανὶα 5ῃονεά τπαΐ ἢ6 νγὰ8 

ἴῃ δαγηθϑὲ ἴῃ τηουγηΐηρ ὈΥ βϑνθασηρ ἢοΐ ἴο ἰάϑῖα δηγίῃίηρ ἀη1}] 
βϑυπάονηῃ, ψΏεη Οὗ οουγβεὲ ἃ πεν ἄἂν Ὀερδηῃ. ---86, 87. ΑΙ] της 

Ῥεορὶς φοῖ ποζίές αηὰ κηθνν ἴῃαὶ Πανὶ ἃ δα πο ρατί ἴῃ ἴῃς τηδίζεσ 

πα τυεγέ ῥίσασεά, Ηἱδβ το]! ομβῃὶρ ἴο [οδῦ ἰαἰἀ Ὠϊπι ορεῃ ἴο 505- 

Ῥίεἴοη. --- 38. Αἴποῖν γοῖε πού ζἠαέ α φγίμες σπα ας ργέαί νιαπ λας 

“αΐξα τ- αν ἐπὶ γα 7) τϑᾶβοη δηουρῇ ἴοσ τπηουγηίηρ. --- 39. Α5 
τῃ6 νεῖβϑα ποὺ βἰδηάβ, ἰ σοηϊαϊη5 αν ᾽5 σοηξεβδϑίοη οὐ ἢϊ58 Τῇ 

ΘΔ Κη655 Δπα ἰηΑ.} }Πγ ἴο Ρυηϊϑῃ [οὰὉ. ϑυοῇ ἃ οσοηΐξεβϑίοῃ 50 

ΘΑΙῪ 1ἢ ἢἶδ ΘσΑΥΕΕΙ 566 Π|85 ᾿ρτορα 6. Τῇδ οτὶρί πα] τεδαϊηρ, 

ΜΠΙΟ σα 6 ταβίογθα ΟἿἹΥ σοη)εο(ΌΓΑΙΥ, 5665 ἴὸ δᾶνα 5δἰὰ 

τῆαῖ Δ πουρῇ ΑΌΏΘΥ ψγὰ5 ἀη016 δηά Πἰρῇ οἤϊοίΑ] οὗ ἃ Κίηρ, [ῃ6 5οῇ5 
οὗ Ζετγυίαμ μὰ ἰγθαϊθβα ἢΐηὶ 85 ῬΑΥΒΏΪΥ 5 ἴποῪ νου] ἃ σοπηπΊοῃ 

τῶδῃ. ὍΓΠΡαὶ τηογα! τυ εΐηρ οἡ {μεὶγ 5146, αν! αἰ ποὶ διϊδιαρὶ 

ἴο Ῥαηίϑῃ ([Πεπὶ, Ὀαϊ σοηϊεηῖεα Ὠἰπηβε!Γ ἢ ἃ ῥγάγεσ τμαὶ Ὑδἤν ἢ 

πουϊα γέφμίς “46 ἀοετ οἵ ον} δοςογαϊηρ ἴο ἢϊ5 δν]]. 

88. Γγ525] [ῃς νεγθαὶ ἔογπι 8 ἱπβηὶτῖνα. --τ 522] τἴῃ 6 πᾶπὶς οἵ Δ᾽ δαὶ 15 τει- 

ἀετεὰ γ ὦ. Βιυῖ [με ἀφαῖῃ οἵ Αὐπεῖ οου]ά ποῖ ΡῈ σοπηραγεὰ ἵπ ΔΠΥ νᾺῪ ἢ 

ἴδε ἀδφαῖῃ οἵ ΝΆ}0]. --- 84. Ὁ". )] οὗ ἃ ραῖγ οὔ ὕγοῃζε [εἰζεγβ 85 ἰπ 74. 1631}, -- 
502] 5 Ῥγουαῦν ἴο θὲ ροϊπίθα δ8 ἃ ραγοῖρὶς (Κ].). -- 386. ΤΥλ25] οἴ. 135. 

Τῆς νετρ οὐουτβ ΟΠΪΥ ἴῃ ἴῃς ἀοουππεηΐ οἵ νψῃϊο ἢ [ἢ 8 σπαρίοτ 5. ἃ ρϑτῖ. -- 
86. 539] (ὃ τεαὰβ 55, πιακίπρ ἰξ ἴῃς βυθῦήεοι οὗ τῆς ργεοεάϊπρ 399} πὰ οπιτπρ 

2. αἵ {με επὰ οἵ με νεῖβεὲ. ΤΉΪβ ἰβ ἔδνοιγεὰ αἷβὸ ὈΥ ὅὅ δπὰ Ψ,, δπὰ ἰ5 
Ῥτγείεσγε Ὀγ Να., πο 15. ΟὈ] ρεά, μονγενοσ, ἰὸ βιγίκε ουἵ Ὁ»"ΠὉ9 )))}»2 4]530. 

νου ἴἃ ποῖ θὲ Ρεϊζεσ ἴο ἴτῖκε ουὐ ἴῃς σοῖς Πα] νεῖβα 88 ἃ γὶοβϑβϑ -- 

838. "ΥΏ] 79; ἴον ὅΥῺν ὙΦ Βονγενεῖ, 658 Β65 ὉΥῚῺ Ἔξ, ΕῸΓ ὈΝΎ5.2 85 8Πἀ 5οπὶς 
Μ595. οἵ 35. πᾶνε ὅν 2. --- 80. 11] τς νυογά πιθϑῃ5 ἡεραεν ἐπ γεαγς, οὐ εἰρίϊ- 

εαἰείν παγέμγε, ααη. 3318 Πι, )χ859, Νείςμεν πιεδηΐηρ 15 ἀρρτορτίαϊῖς ἴο Ὀανίά, 

ΠΟ γγχὰ5 σου ΠΥ ἃ πιδΐαγε πιᾶῃ πὰ νῆο πὰ Ὀδεπ Ὀτουρῆϊ ἀρ ἰπ Παγάβῃ!ρ. 

1ι ἰβ πιοσεονεῦ ἀἰβίουϊς τὸ οοπηθοῖ {πε ψογὰ ν τ νυ μαΐ [Ο]]ονν8: ἐεπαάίεν ἑλορ 
αποϊρίεί ξἰηρ ἰδ Ῥεύθαρβ ροββίθ]ς, θὰῖ ἢὸν ἀοεβ ἰδ ΔΡΡΙῪ ἴο τῆς 5βἰζυδίίοι 

Ἑο]]ονίπρ ἃ βυρρεβίίοπ οἵ 6.) Βα. ἐπιθηβ ἴο Ἴ59 ΠῚ 7, ἐσο ἑεπάεν ἀπαὶ 

ἡστυῖν “ογ γεῖρνεῖησ. Βαϊ 1ῖ 18. ποῖ ΠΠΚεὶγ παῖ Πάν! ἃ ννου]ὰ ΟρΘΠΙΥ ἐχρταβ8 1} 5, 

Ἔνεη ἴ{ ἴ νετὰ ἢἷβ τπουρηῖ. 651’ τιάκεβ πε οδυδε δρρὶν ἴο Ανπεν ἂπὰ ἴγϑῃ8- 

Ιαῖε8 συγγενὴς καὶ καθιστάμενος ὑπὸ τοῦ βασιλέως, ἀπά νἸ ΤΠ ]5 ἀρτεα ΠΊΔΏΥ 

Μ85. οἵ (δ, ομ]γ τεδάϊηρ καθεσταμένος. ΤῊΣ οτίρί πα] νου ὰ ἀρραγεθι!γ Ὀς 
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ἽΡοῦ ὍΡΟΥ Ὑνν κυτν, δορά ἀξ τυέγε γεἰαέίνε ἀνα οδῆεεν ο7 α ἀέρρ' {γί “λστε ονε5 
97 Ζεγμΐαλ τυέγε ἴοο τίγομρ 107 ἀΐπε ἰβ [ἕῈ 6 σοπεϊηυδίίοη, τεδάϊπρ Ὁ ἴοσ ")05). 
Ἐογ οἴμεζ σοπ)εοΐυτεβ βεε ΚΙ. 

ΙΥ. 1-12. Τηὸ δββαβδίπδίϊοι οὗὐἨ 15} 88]. --- ΤῊΣ ἀδδίῃ οὗ 
ΑΌΠεΙ τειηονεά (π6 τηδίῃ βιρροτγὶ οὗ ἴμε τἄτοῆθ δἱ Μαμαπαίηι. 
Το οὗ τῃς6 Κίηρ᾽5 ΟΠ ΟῚ ἱῃπαγαίοσα βεῖζε ἀη Τρροτγίαηϊυ, ἤδη 
τῆς Κίῃρ ἰ5 ἁῃρυαγάδα, ἴο πιυγάοσ ἢΐπ, ΤΏΘΥ Ὀτίηρ 5 Πεδά 
ἴο Ηεὕτοη ἰῃ ἴῃ 6 Βορε οὗ τενασά. Βυΐ Πανὶ ἰγεαῖβ [ἢ ηλ 85 ἢ6 
διά ττραϊθα (ἢς σοηξεββθαά δϑϑαβϑίη οὗ 548]. 

Τῆδ ῥίεςα ἰ5 δὴ ενϊἀθηΐϊ σοπιϊπυδίίοη οἵ ἴῃς Ὀγεσβάϊηρ παγγαῖῖνα 

ΔΑ ἰ5 Βοπιορδηθουβ Ἔχοθρῖ ὺσ ἃ βίῃρίε (οσ. ἀου}]6) ἱπίθγροϊα- 
τίοῃ, 1, 

1. άφη λε τοη οὐ ϑαμὶ ἀεαγά λα  Αὐόπεν λαα αἰϊεα ἐπ Ηἤεόγοη, 

λὲς λαπαῖς τύεγέ ἢ »42}] δ ἰοβὲ οουγᾶρθ; σμα αὐ 7ογαεὶ τας Τλγοισπ 
ἡπίν εοηγμσίοη 5μονίηρ [Πα ΑΡΠΘΥ ννὰ5 ποῖ οἠἱγ {πε βίαν οἵ ἴῃε 
κίηρ, θαϊ αἰϑο [Π 6 δαπηϊηἰβιγαῖοσ οἵ (Ὡς Κίηράοχῃ. --- 2. 5044] Παὰ 
ἴνο σαρίαἰηβ οὗ ρυεηϊα θαηάς οβα πᾶπλεβ γε ϑσαηα δά 
Αερῤαό. Τῆς δος παῖ ἴῃ ὅ ([ΠδῪ ἀγα τῃηεηϊοηδά ἴῃ ἴῃ6 τανεῖβα 

οτγάσγ ἰηἀἰοαίθβ [μαΐ τῃ6 ῥσγεβθηΐ οἰδυϑα 15 ρατί οἵ [ῃ6 τεαδοιοηδὶ 
ποῖθ. ΤΉΕΥ ἅτ ἀεβοπ θεά 85 “σης οὗ Αίφσιπσιοπ τὰς βεεγοιίλίίε, οὗ 

27:6 Βεηζανεῖες Βεβεγοῖἢ νγᾶβ ἃ οἰἵγ οἵ [ηε ΟἹ Ρεοηϊί65, [05. 957, Ῥυϊ 
5 τεοκοηβα ἴἰοὸ Βεη͵απηίη 105. 1:85. Ασοοτγάϊηρ ἴο ΒοὈϊηδοη ἰΐ 
οσουρίεα τΠ6 516 οὗ ἴῃς ργεβεὴῖ ΖΦ  δέγεά, αἰηθ πλ 1165. ποιῇ οὗ 
]6πιβαίθπη. Αἢ δαϊῖοῦ οὐ βοῦῖθα ἤοῦν δχρίδίηβ ΨὮΥ ἃ Βεεφίῃϊα 

5ῃου!ὰ Ὅς οαἰϊεὰ ἃ Βεη͵αμηῖῖϊε. Βιυῖΐ ἢθ ἀοδθβ ποῖ ἴε}] ἃ5 ΨὮῪ 
Βεδγοίῃ δου πού Ὅς τεοκοηβά ἴο Βεη͵αιηΐη. ΤῈ ίδοϊ σῇ ϊοἢ 

ἢ6 Πηαϑβ 5υγρηβίηρ 56 6Π15 Ὡδίαγαὶ ἴο 018. --- 3. ΤῊΣ Βεεγοίῃ 65 Με] 

Ὁ Οἰδαϊΐ»] αἶ5ο ἃ οἰἵγ οἵ Βεη)αηλίη, ΝΕ. 1133, απα ἀαῦς ὀεέλ ἐἰ- 
ἐπῖς ἡιεγε φρτ ἐλῖς ἀ4)}} τῃεγ αἰ ποῖ αἰἰδίη {1}} οἰ Ζεηβηὶρ. [ἢ 

τῃ6 διῖμοσ τηθᾶηβ ἴπᾶΐῖ [ἢ1]5 15 ἴπ6 ΨΑῪ ἴῃ ψῃϊοἢ [ΠΥ σάτης ἴο 6 

Βαοη)απηϊῖθθ, ἢ ἢδ5 δχργεββεα ἢἰηηβαὶ ἢ οὐυβουσγεῖγ. Οὐ {π6 οἵδπεῦ 

μιαηά, [ἢ Πα τηϑδῃβ δὶ τπουρ Βεπ)αιϊῖε5, {πε Ὺ ργείεγγεά οἰεηϊαρα 

ἰῃ δηοῖθεσ οἰδη ἴο {πεῖν ὈΪοοά τἰρῃϊ, ννε ταυβὲ βσαρροβς [ῃϊ5 Οἰταἰτὰ 

ἴο θῈ βοιηθνετα εἶδε ἴἤδη ἴῃ Βεη)διηίῃ. ---- 4. ΤῊς νεῖϑε 15 Δηοῖ Π ΕΓ 
ἱηϊεγροϊαϊίΐοη. Τῇδ ἀεβίρῃ βεθηβ ἴὸ Ὀ6 ἴο 500. ἤον τεἀυσεα ννᾶ5 

1ῃ6 ἤουδβα οὗ 88] --- τῇς Πεὶγ ἴοὸ [6 ΤΏΓΟΩΘ τνᾶβ ἃ οτρρίθ. Αἴδγ 
τῃ6 Ὀάαῖι]6 οὗ ΟἸΠΡοα ἢἰ5 πυτθα ἢδά ἴῃ βυοὰ ἱγορί ἀαιίομ ἴΠαὶ [Π6 
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ΟἾ] ἃ [6]1 ἔτοτι ΒῈσ ἅγτβ δηἃ Ὀδοδτηα ἰδιθ. ὙὍὙῆδ οσοιτεοῖ ἔοτστῃ οὗ 
ἢΪ5 βᾶτηθ, ργεβεσνεὰ ἴῃ (Ἠγοηίοεβ, ἰα Μεγῖῦδα]. [ἡ [πε ἴεχὶ οὗ 

δαπγιεὶ τ μᾶ5 Ῥδθη ΡΌΓΡΟΒΕΙΥ ταῦτ ]αῖϊεα τὸ ΜαερΒΙΡοΞ ἢ ετἢ. ---- 

δ. ΤῊΣ ὑνὸ αϑϑαββϑίηβ σᾶῖὴς ἴο [6 ἤουβε οὗ 15} 84] ψν μ1 16 6 ντᾶ5 

ἰακίηρ Ὠἷθ ΠΟΟη 5166 --- [6 σἰσσάς ΜὨΪΟἢ 18 ρεηθγαὶ ἰῃ Ποὶ σουη- 

{π|65. --- θ.. Α5 ἰἴ βἰδηάβ ἴῃ 3Ηῆ ἴῃ νεῖβε 15 ϑυρεγἥυουβ δπα Ῥοῦρ]εχ- 

ἴηρ. Τα νεῦν ἀϊβετγεηΐ τεδάϊηρ οὗ (5 15 ποὺ βεῃθγα! υ δάορίεά : 

“πώ τε ἀρογξεεῤόν ο τἀ6 ῥαΐαεε τὐας εἰδαπίηρ τυλεαί, ἀπά «ἦς ργέῖν 

ὦγοτυςν ἀρῶ τἰεῤέ; “ο Κερλαό ἀπά βααπαλ λὲς ὀγολον εἰῤῥεά ἐπ] 

186 τηοάεβι ἘϑιὈ] ἰβπγεηῖ οὗ ᾿ϑῃ ρ84] δἤογάθα οὐ]γ ἃ πραϊὰ βεγνδηὶ 

85 Ρογίεσ, Δηά 586 νγᾶ5 Οὔ] ρθα ἴο ἀο οἴμεσ τοῦῖς ΨΏ116 Κεερίηρ ἴμα 
ἄοοτ. --- 7. Ι5Π 0.4] νγὰβ διέηρ πῤοη λὲς δεαὶ ἐπ λϊς σἰκεῤίηρ γοσηη] 

Δα {ΠποΥείοσα δὴ εαϑυ νἱοϊϊ). Τα τηυγάδγοιβ οὐξ ΟΗ͂ 5 Πεδά 

δηὰ, ψἱτἢ [ἢ15 Ἔνίάεηςα, τανε] εα 2ηε γοαί 97 τε Αγαὐαλ αἦ πίρλϊ, 

--8. ΤΥ ῥτγέβεηὶ ἴ[ῃ6 ἢεδά οὗ {πεὶσ τηυτάεγεα Κίηρ ἴο Ὀανίά 
ἢ τἢ6 ταυηατκ : Καλευεὰ ἀας αυφηρεα τες οπ δα απ ἀϊς σεε ἢ 

ἴῃ ἀρράγεηΐ ὨΥροοσίϑΥ ΜΠ] σἢ τηδάς Ὑδῆνες ἃ ῬΑγΙΠΕΓ ἴῃ {Ποῦ 

ὈΙοοάν οτίπιε ο4}16ἀ (οτίἢ ἴπα ἱπάϊρηδίίοη οὗ ἴῃ 6 οἱἰάεσ Ἔχροβίϊοιβ. 

Βαϊ 5υοὴ ἰδηριαρα ἰ5 Βεοοηά ῃδίυτγε ἴο Δη οὐἹθηῖαὶ. ---- 9,10. αν ά' 5 
ΤΕΡΙΥ 15 ἃ γείδγεπος ἴο ἃ ργεοδάδηϊ: κἵΐς 20» τάφ οὔ τὐῖο Το νι, 
σαγίηρ: ϑαμέ ἐς δαί --- ἠσρὰ 7 γεραγα κα ἀνε ας ὦ ὄγίριρεγ οὗ 

φορά δ αἴἴγσε ---- 7 φεἰχεα ἀΐν» απαὶ σέστυ ἀΐνι τη Ζίξέαρ Ἰο ρίνε λέγε 16 

γεισαγ οὕ σοὶ ἠίηρο. ΤῊ 5686 15 οἶθαγ: ἔνε τῃπουρὴ ἴῃς 

τιἀϊηρ5 οἵ 841} 5 ἀδαῖῃ νγεγα νεϊσοτης ἴο Πανὶ, ἴμδὶ ἀϊὰ ποῖ ίηάοῦ 
δῖα ἔτοτῃ ρυπιβῃϊηρ τὰ 6 πηθββθηρευ. --- 11. “οτν νιμελ νιογέ τοὐδη 
τοϊεξεά »ιοη ἄσυε φέαῖη ὦ γίρλίσομες σιαη ἐπὶ ἀϊς ἀσμδό απα πῤοη ἀξς 

δεά, τλαϊὶ 7 »ο «εεξ λὲς ὀέροα αἱ γομ᾽ ἀαπά απα ἀδεῖνο» γον ,γοηε 

2λὲ πα ΟἸΒεσγνίβε ἴῃς Ἰαηπα 1[561{ νου] βυΠεσγ οἡ δοοουηὶ οὗ 
πἀηανεηρεά Ὀ]οοά. ---12. ΤῊΣ τηυγάδγειβ ἀγε ρὰΐ ἴο ἀεαῖῃ, τῃεὶγ 
Βδηά5 δηά ἱππεῖς ἔεεῖ ουἱ ΟΥ̓ ἀηὰ Ὠὰηρ ἃΡ ονεσῦ ἴῃ ροοὶ δἱ Ηδύῦτοῃ, 

τ εγε {πο νου] Ὀ6 56 θη ὉΥ 41} [ῃ6 οἰἴγ, ἀπά (6 μεδά οἵ 15}; 84] 
15 Ὀυπεά ἴῃ {[Πς τοπιῦ οὗ ΑΌπΕΥ ἢἰ5 τεϊαῖϊνα, 80 ἴπδὶ ἢδ 15 Ἰοϊηδά ἴο 

5 Κίη ἴῃ ἢὶβ ὈυτίΔ]. 

1. δινϑτ]3]7 ἰβ ργορεῦ πἰϊβουῖ [Π6 ἱπβοττίοι οὗ ὑφ πιδᾶς Ὀγ (δῷ. ---- “22 Ν} 
τπε δάάϊιοη οἵ ").132, πιδάὰε "γ γε. ἀπά Βα., ἰ8 ποῖ ἔδνουγεά Ὦγ ἴδε Ὀεβὶ Μ55. 
οἵ (δ. --- 3. "κΦ 2} ἰβ ἤδγα ἱπηροββῖθ]ε ἀπά νγὲ πιυβὶ ἰπβετὶ σγωθνῦ τη} Θ. 
Τῆε ἰάἀεπεϊβοαδιίοπ οἵ Βεογοῖῃ δπὰ 24,1) διίγεά ἰβ οὐ)εοϊοὰ ἴο ὃγῪ Βυὴὶ] (Οέοσ. 

Ῥ. 173) οὐ ἴδς ρτουμά τμαὶ [05. 917 ᾿πάϊοαϊε5 ἃ Ρρδος βουϊμιυγεβὶ οἵ Οἴθεου, δπὰ 
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18αὶ Ευβεῦῖυ5 Ἰοςαῖεβ ἴξ (0.5. Ρ. 233) οἡ ἴῃς τοδὰ ἴο ΝΊ οροἑ 8. Βαῖ οἴ, ΕΟῦ- 
ἴπβοη, 8.13.1 Ρ. 452; Βαεάείκεσ, ῥαδεί δ, Ῥ. 212. ---- Ὁ»} ἰβ Ἔν! ἀθθΕ]ν ἔοτ ὃν. 
“-- 8. 102} 186 πιεδηΐῃρ β8δέμβ ἴο δὲ παῖ [πουρῃ ἴμ6 Βεβεγοίῃϊτεβ ἡγεσα ὑεοὶι- 
οπεά ἴο Βεη)απιίῃ, γεῖ ἴΠῈῪ ῥγείεγγεα ἴο Ὀδοοπια οἸ οπὶβ αἱ Οἰτιαἰπὶ ταῖμεῦ [δ 

το τεϊαίη {πεὶγ υἱοοά τὶρῃῖθ. Βυΐ 88 Βεπ)απηῖϊεβ σουϊά ἤδγά]ν θεοοπλε οἰ επὶβ 

οἵ Βεπ)δαπηῖτεβ (αἱ Οἰιταἰ πὶ), γα βυβρεοῖ ἴῃς ἴτιο 5ἴαϊε οἵ [πε σαβ86 ἴο ἤᾶνε ὕθβεῃ 

παῖ τς Βεεγοι ]εβ, οὐ ρίπδ!Υ Οδηδαπῖῖεβ, ϑουρηϊ ῥγοϊεοϊΐοη αἱ ΟἸταῖπι ἀπά 

ἴὰυ8 ψεγεὲ τεοκοπεὰ ἴο Βεη)απηΐθ. Βετγίμοϊεϊ (διδέδμρρ ὦ. “γαε εν, Ρ. 47) 
ΒΌΡΡΟΒΕεΒβ ἴῃς οἰϊεπίαρε βουρῃϊ Ὀεοδιβε οἵ 540}᾽5 δἴίαοκ οὐ ἴῃ8 ΟἸδεοῃίξεβ, ἴῃ 
ΜΉΘ οαβα ἴῃς τηυγάεσ οἵ [βῃ 44] νγᾶβ ἂπ δοῖ οἵ τενεῆρε. --- 4. Τῆς βεοοπὰ 
[41 οἵ 1ἴμε νεῖβε ἰ8 τετηονεά ὈγῪ Βυ. δπά ἱπβετίει αδἴϊεσ 95, ὑαΐϊ ἴξ ἰ5 ἀουθιία! 

τ δεῖβες τ θεϊοπρβ ἰδεῖς. ---- ΓΦ 2) [πε πίῃς ἢ858 Ὀεεῃ οἤδηρεα {κε θῖν 

ἴο ἀνοϊά ργοπουποῖὶπρ ἴῃς τογὰ Βαδ]. Νῆε ἤπὰ ὅ;2 3.5, 1 (ῇγ, 884 945, δπὰ 
δἰοπρ ψἱτ τὲ σΣϑτλλο, οὐθ,, Ετοπὶ [6 ἀπαίορυ οἵ [εχ Ρααὶ νγὲ παΐαγα!ν ἱπίετ- 
Ῥτεῖ 573 25)5, δααὶ ἐς α τυαγγίογ. ΤῊΪ5 γγὰ8 σμαηρεα ὈΥ ἴπ6 ἱπρεπυν οὗ ἴῃς 

βΒουθα5 ἴο γΦΡΡΌ, τοάο ῥωῇε αἱ 11ε τὐἀα»"εγέ ἐπἔηρ ΟΝ ε. 7.8.5. Ρ. 31; οἴδεῦ 

οοπ]εοΐατεβ ἅγα οἰϊδὰ ὈΥ Νέεβιϊε, 2.» αο σελε δ ρεμπαρεη, Ρ. 120 [.). 658 ς4}15 

πὶ Μεμφιβόσθε, ἴτε πᾶῖης ΠΟ Ν ἰδ Πα8 αἶθὸ ἔογ 1βῆραδὶ, νῆεγεαβ 651, ἢδ5 

Μεμφιβάαλ. ΤὨΪ5 ἱπαϊςαῖεβ τμαΐ τΠ6 πᾶπια Πᾶ5 ὑπάογροπα ἴννο ἰγϑηβίοσπιδ- 

τίοπβ; ἢγβὶ ἰδ τνᾶ8 τιδάς ἡ7εῤλίῤαα ἀνὰ ἴῃθη ἡεῤλτδοςλείλ. --- δ. Ὀλσχτ 32)ΦῸ] 

ζΦ ἴια5, οσὐγουβὶγ, δῴε οἰθοῤ οὐ ἐίτισε. --- θ. Τῆς ορεπὶπρ ψοτά δ8 ροϊπιεὰ ἴῃ ΔΗ͂ 
8 ἀμί πίε! Πρῖῦ] 6; ἴῃς τεροτοη οὗ ἴῃς 80) εοῖ ἰονναγ 8 ἴῃς οἷοβε οἵ ἴῃς νεῦβα 
5 απτηοίϊνεά; δπὰ [π6 ΨΠΟ]6 γεῦβε δηϊὶοῖραῖεβ ἰῃς (Ο]]ονγίπρ' δοοουπὶ, ΧΥ εἰ- 

ςομηα τε] ϊεῖ ἰ5 σίνθεη ὮὈγ (5 ψυΒΊ ἢ ἱπίγοάαςεβ ἂπ ἐπείγεῖϊν πεν [εαΐαγε; καὶ ἰδοὺ 

ἡ θυρωρὸς τοῦ οἴκου ἐκάθαιρεν πυροὺς καὶ ἐνύσταξεν καὶ ἐκάθευδεν (καὶ ὕπνωσεν)). 

ΤῊϊΪ5 18 δαορίξἀ 8458 οτρίπαὶ ὈῪ Εν. ΤῊ., δ ε., ἀπὰ Ἰαῖεσ σοπιτηεηϊδίοτβ, [πουρἢ 

{πεν ἀϊβετ βοπιενῃαῖ ἴῃ ἴῃς τεϊγονευβίοῃ : 12 ὉΣΔΥ ὈΓ ΓΟΡῸ ΓΛ2Π ΓΦ ΠῚ 

5. βρίνεμ Ὀγ Ὗς. ἀπά δἀοριεὰ ὈὉγ Ὦτ., Βὰ.γ γγβεγεαβ ΚΙ]. τεὐεοῖβ θοῖἢ τοχίβ δπά 

ςοπβίγυςϊβ ἃ πεν οπ6 οἡ σοπ]δοΐαυτα. ---- Ἡ05)} ΡΈΠΕΓΔΙΪΥ πιεδῃ8 20 «ῥ᾽ στυαν, 10 

ἐεαῤό. ΤὨε ΟΠΙΥ ΔΠΔΙΟΡΎ ἴογ [6 βεῆβὲ τεχυϊγεά ἢεγα 8 1 5. 2039, ἀπ Ἄνεῃ 

ἴδετε 1 ἰ5 ἀουθδια] μεῖμεν ἴῃς νυτϊεγ μα ποῖ [Π6 ἀβυδὶ πιεδηΐπρ' ἰπ παϊπά. --- 
Ἵ. ΤὮς 8εοοπὰ ΡΝ ΎΓΝ ἰ5 οὐαϊεαὰ Ὀγ ΘΙ͂Ν, --- 10. .»] ἱπίτοάμποοβ. [ἢε 5ὺ}- 

βίδπος οἵ ἴπε οαἱῇ. --- γ)»»2} ἐνώπιόν μου 66 5 ργοῦΔὈΪΥ οτἱρίπαὶ. Τῆε ροὶϊπὶ ἰ5 

ἴπαῖ ἴῃς Απιδ]εκίῖα γα ρυπίβῃεά ἴῃ ϑρίϊε οἵ ἴῃ παίαγε οὔ ἢΐ5. {14 ]πρ5. --- 

᾿Ὁ το ἌΦΝ] οδῃ Ὀ6 7υβεπεα; Ὀαϊ (ϑίποςε  ε.) ὙΞ᾿Ν 15 ρβΈΠεγα! νυ ἰμουρῆὶ ἴο ΡῈ 
ΔῊ εἰτοηδουβ ἰπβογιίοη; ἴπε οἴδυβε 8 [Πεῃ βαγοδβίϊς. -- 11. ρυιυΦΝΤΩΝ] ἰ8 
ἀπυδυλὶ [ΠοΡἢ ποῖ ἐπιίγεὶΥ στπουϊ ραγα]]εὶ, Εχ. 2138 Νὰ, 219, οἵ, Πυανί ἀβοῃ, 

δ γνίαχ, 72 Κ. 4, (65.325 117 αἱ, --- κὉ0] 5 Ἰδοκίηρ 'π 65, θὰ [ῃ6 φιεβιίοῃ 8 τποτα 

νἱροζουβ ἴπαπ ἴπε ἀϊγεοῖ δββοτίίοῃ. 

Ὑ.ΧΧΙ͂Ρ. Ῥανὶὰ 5 Γ]0 ΟΥΘΙ 811 [5786]. 

Υ.-ΥΙΠ. ΤῊθ οβ᾽δ Ὁ] 1 ηταθηῦ οὗ [10 Κίηρᾷᾶοῃι --- ΤῊΣ {Π|065 
τᾶκε Πανὶ ἃ Κίηρ, δῃηά ἢθ δϑίδὈ] 565 ἢ5 οαρίταὶ δἱ [6:54] 6η]. 

Ηςε ἴἰ5 δἰἰδοκεὰ Ὁγ ἴῃς ῬἢΠἸβεη68 Ὀὰϊ σοπαποῖβ ἴμεπ.. Ηἱΐβ ποχὶ 



286 2 ΒΑΜΌΕΙ, 

βἴ6Ρ ἰ5 ἴο Ὀχίηρ ἴπ6 Αὐκ ἔτοπι Βδαὶ6- [.υάδῃ. ΤῊδ ῥτόρτεββ 5 ἰηΐετ- 
τυρίεα ΌΥ δὴ υπίοναγά ἱποϊάδιτ, Ὀὰϊ δῇοσ βοῆς ἀδαῪ ἴῃς ρ4]14- 
ἀϊυπι 5 54 ||} ϑει Ἔα ἴῃ ἃ ἴεπὶ ρτομαα ἔοσ ἰξ. ᾿ανὶά ῥτοόροβαβ ἴο 
Ῥυ ἃ ἃ πουβε ἔοσ ὑδηνεῃ Ὀυΐ ἰ5 ἑοτἀἄθη, ᾿πουρἢ ἢ τϑοαῖνεβ ἃ 
Ῥτοηηῖβα ἔογ ἢἷβ ονη ἤουβθ. Τῆς Ὠσχῖ σμαρίθσ σοηϊδίῃβ 8ῃ δοσοιηῖ 

οἵ βδενϑῦαὶ βϑισσθϑϑίι 85, οἱοβὶηρ ἢ ἃ δυτησηαγυ ἡ ϊἰοἢ ον! θη ΠΥ 

τρᾶγκα [ἢ σοπο]υδβίοη οἵ ἃ βεοζίοη οὗ [6 ἡδιγδῖῖνα. 

Ιῃ 1τῃ15 Αἰνιϑδοη οὗἩ [6 Ῥοοῖκ νατίοιιβ ἢδηᾶβ ἃγὲ ἀἰβοθυηῖ]6, ἃ5 

Ψ1]1 ἀρρεαγ ἴῃ ἴΠ6 σουτϑα οὗ [6 δχροβί[οῃ. 

Υ. 1-δ. Ῥανιὰ ἰ5 δηοϊηεά Κίηρ ονετ 4}} 15γδεὶ, δηᾶ ἴῃς Ἰεηρίῃ 
οἵ δῖ5 τείβρῃ ἰβ ρίνεσῃ. Τῇδ δποϊπιϊηρ 16 ἃ παίυσαὶ 5ε]ι6ὶ οἵ ἴῃς 

Ῥτθοβάϊηρ πατταῖῖνε. Βαϊ [Π6 βρεεςῇ οὗ νν.᾿ ̓  5εεπ)β ἰαΐεσ [ἤδη 
τῃ6 ϑἰπῖρ]ε βιαϊειηβηῖ οἵ ν.δ, --1, ΑΔ τὰς Ἰγιδες οὗ εγασὶ ἐανρις 10 
αυϊ ὉΥ {πεῖν τεργθβθηϊαῖίν 8, οἰαϊ πιίηρ Κίπβηϊρ ἢ Ἠΐπι. ---- 
2. Μοζϑονοῖ, ἴΠ6Ὺ τεοορηΐζε παῖ ἢ6 δά Ὀδθη τ δοίυδὶ ἰεδάθσ 

μλ]Ὲ 840] νὰ Κίηρ ; δηὰ διγίπογ, γδῆνεθ μα φῬτγοιηϊβεα τμαῖ 
Πανὶ ά 5ῃου]ὰ βῃθρῃεγά τῃ6 ῥςορίῖδ. --- 3. ΑΖ 16 δλείζλς εαγις 
“Πεόνγο»] 85 ἴδεν ψεγε αἰγεδαν [ῃϑγὰ ἰῃ ν.ἦ, ἰἴ 5 ρτοῦδθ]α παι (ἢ 5 
5 ἃ αἰβετγεης ἀοουτηθηί. --- 4πάη τε ἀΐηρ νισάίς απ ἀργέεροηΐ τοὴτὰ 
“λεηι οἴ, 25... γὺε τῇδυ σοηεοίυγα τῃαΐ ἴΠεγΘ νγὰβ βοὴ ἀεἤηϊα 
υπαειβίδηίηρ οὗ τὶρῃῖ5 δηά ἀυτε5. οὐ οι 51468. --- 44] “λὲν 
αριοῖη σ Ζαυϊά ας ἀίρρ συοῦ 7εγασ ἴῃς ΟὨγοηίοϊοσ δά ἀϑ : σεεογ- 
ἐηρ 19 {τὰε τυογη οὗ γαλτυεὰ ὄν “26 λαπά οὗ ϑανμε, Βαϊ ἢ 15 

ΔΡΊθε5. ΜΠ ν.ἤ ταῖθαῦ ἴδῃ ν., ---4, ὅ. Οηε οἵ 16 οἤγομο- 

Ἰορίοδὶ ἀαῖα ἐτεψαθης ἴῃ ἴῃ6 Βοοκβ οὗ Κίηρβι ΤΠΐδ βεθηὶβ ἴο 

Ῥε Ἰαῖδ, 85 ἰϊ 15 ποῖ οορίεά Ὀγ τ[ῃ6 (ῃτγοπίοϊεγ ψῇο ἀρργορτίαϊεβ [8 

τεϑί οὗ [ῃ6 ομαρίθσ. ΤὭΏεσα 15, Πούγανεσ, 0 ἱηργοῦδ ΠΥ ἴῃ τς 
ΠυΠΊΌΕΙ5, ἃ5 Πᾶνα ον  ἀθητγ Πδα ἃ ἰοηρ τεῖίρῃ, δηὰ ἴπε ᾿ς ἢ Ἰεὰ 

ψου ἃ τηᾶκα ἢϊπὶ δῇ οἷά τηδῃ δἷ βενεηΐυ. 

1-δ. ΑἹ] [Ππαΐ 15 τεχαϊγεὰ Ὁγ ἴῃς παγγαϊϊνε ἰβ ν.δ ΒΟ αἴοης 1 βυρροβε ἴο 
Ῥε ἔτοπι ἴῃς δδυϊετ ἀοουπιοηῖ. ΤΕ νυν. δ τε σερεδίεα 5305: αι }}γ ἴῃ τα (τ. 
ι11-8.- 1. ὈΝσθυ ΣΦ 2 ἸΝ2ὋῸ] ΟὮγ. μαβ ὈΝΎΦΥ 55 ἸΣ2ΡῸῚ θοσαυβα {πε ρεορὶς 
σοῖς ἴῃ Ηΐβ νἱον ἃ Ποιπορεπθουβ ΜΠΟΪ6. ---- Υ Ν.}} ἰβ ἰδοκίῃρ ἰπ (ῆγ. δπὰ Ψ,, 

ὙΠ ογεα8 ὍΝ 15 οταϊοἀ ὈΥ (δ. --- 3. 1),}}}9} Ἰαοκίηρ' ἰπ ΟὮτ. --- οχῸ πΓ"5] ΑΝ 
οοτγδοϊεἃ ἴῃ ἴῃς πιαυρίῃ ἴο ΝΟΣΊΌΣ τσ,  ΒΙΘΝ 8 οὐὗἨ σουτβε οοττγεςῖ; ποῖϊος 

(3:5 ψἈΊ ἢ (ΟἸ]ονν8. ---- 4. Ὁ)}»32Ν} [πε νετβίοῃβ δπὰ 17 Μ55. βανε ὈΨ3Ν). 

- δ. φῦϑὺ Ὀτῶν (51. ΓΙ Π ΚΒ ἴξ πε αββΑΥ ἴο πιαῖτα [με ἐχϑοῖ βυτα οὗ ἔοτὶγ γεδγβ, 
δηὰ ρυϊβ 92 γεαν: ανπά εἰκ »πονείάς Ἀετς. 
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Βυάάς τειῖονεβ νυν." δ ἔγτοπὶ {Π]58 ροϑβιεϊΐοῃ δηὰ ἰηβϑεγῖβ πε πὶ ἴῃ σοπποχίοη 

νὴ 22:ὃ, ς15-6 αῇεν 814, Βαϊ ἴξ 8 οἰεαγ {Παὶ [58 ἀοε8 ποῖ γεβίογε ἃ ἰεχὶ {παῖ 
Ἔνεῦ εχίβιεά. ὙΠεβε νεῦβεβ ἅτε ἃ γτεάδοιϊ ουδὶ ἰηβετγίίοπ, θὰϊ {ΠΕῪ πονοῦ βίοοά 

ἴῃ ΔῺΥ οἴπεγ σοππεχίου ἴδῃ {πεῖν ργαϑεηῖ οπε. [π ἴδοϊ ΠΟΥ ἃγα ἰῇ ρΪδος δἵ 

πε Ρερίπηὶπρ οἵ αν 5 γεῖστι ονοῖ 15γ86]. 

θ6-10. Το οἀρίπτθ οὗ Ζοσηβαίθπι. ---- ραν! σαρίιγεβ [Π 6 ἴοτ- 
{γ685 οἵ Τγυβαίθπι Δηα τα κ65 ἰΐ ἢ15 σαρὶϊα]. ΗἾ5 Ῥτοβρευν ἰ5 δν]- 

ἀεπορά Ὁγ τῇς αἰτεητίοη οὗ ἴῃς Κίηρ οἵ Τγτα δηὰ Ὀγ ἴῃε ἰπογεᾶβα 

οἵ Πανὶ 45 μάγθτη. 
ΤῊς ϑββοιίοη ἰ8 8η ἀρραγϑηΐ υηϊῖ, Ὀυϊ ἄοες ποῖ ἢξϊ νγ6 1} ἴῃ τῃ6 

Ῥτγαβοηΐ οοπίοχί, ἔοσ ἴῃς διίδοῖ οἵ ἴῃς ΡΠ ϑτπ65, ν. ον ἀ ΠΥ 
οᾶτὴς Ὀείοτε (6 οδρίατε οὗ [Θγιβαϊθπ. Τῆς υπϊοη οὗ 4}1 5γαεὶ 

ὉΠΑ͂ΘΙ ἃ 5ἰηρίε οὔοῃ Μὰ5 ἴῃ ἴδοϊ 5ι}Πο!εηϊ ταϑβοη ἴου ἴῃς Ῥἢ}}15- 

εἶπες ἴο Ὀαϑιῖγ τπεηβεῖνεβ. ΡγοῦΔΟΪΥ τῃ6 σατηραίρῃ οὗ ἴῃς ΡᾺ]]- 
ἰδίίηθ5 τηδάς Πανὶ ἔεεὶ τἢ6 Ὡδοθϑϑν οἵ ροββεβϑβϑίηρ [δγιβαϊετα. 
ὙγΏΠΕ ἴῃ τὴς δαηάβ οὗ τ[ῃ6 (ὐδηδδηϊίθ, [ἢ 5 οἰγ γθαὶν οαϊ ἢἰ5 Κίηρ- 

ἄοιτῃ ἰη ἵνο. θη ἢς ἴοοκ ἰτ, 1 Ῥδοδῖηα (ἢ6 ηδίυταὶ σαρ 4] οὗ 

18ε σουηίτγ, δηὰ ἰΐ5 σἰγθηρσίῃ ἴῃ ἴῃ [ερυβίῖα ρετίοα νγὰ8 Ἔαυα}} } 
τηλτκεά δἴεσ Πανὶ ἴοοῖκ ροββϑϑβϑβίοῃ οὗ ἴ{. 

6. 72: ἀίηρ απαά λὶς γιδη] Ἦΐθ ΤΕρΡΊΪΑΥ 50] ἀ1εῖβ5 ἅτα ον  ΠΠῪ 

ἰπίδπάεά, τὐφλ “0 Πεγμσαίονι ἀραίηεί ἐδ γοδμοίίο, ἠδ ἐριλαδίλαν οὐ 

4“). αμ47 ἴθ βᾶπηθ ρῆγαβε ἰβδ υϑεἀ αἰβεανῆεγε οἵ [6 (δπδδηϊϊβ 
(άξδῃ. 50}}) δὰ {πε Απιοτίτς (705. 248). Τὴδ τετηαϊπάεσ οὗ ἴπὰ 
νΕΙ͂Θ6 ἰἴβ οὔβουσαε. Αρραγθηῖυ, (ῃ6 76 Ὀιιδιῖε5 δὰ ἴο αν ἃ: ζΖάσι 

λα ποί εοπς 1 ἀπϊλεν 79» “14ε ὀϊηώ απα {16 ἔα πιο σλαΐ ξεῶῤ τλέέ 

ὀαεζ] Ὁυϊ τῃἷ5 σαηποῖ 6 ροῖ ουἰκ οὗ ἴῃ68 ῥγεβεηῖ ἰθχῖ, δηὶ πὸ 

δυγεηάαζίΐοη πᾶ 56 σοηνίποίηρ ἢα5 γεῖ Ὀεδῃ βιρρεδίθά. “ΓΠετα ἰ5 

ΠῸ τϑᾶβοῃ ἔοσγ ἰακίηρ τε ὀπϊϊηα απα 264 αι ψιδ ’ὰ ΔῸΥ Ὀσὲ [Π6 ῬΤΌΡΟΣ 

86η8586. [Ιπη ἀετίβίοη, ἴῃ6 τνα}}5 νΕσΘ τηδῃηηθα ΟΥ̓ ΟΥΡΡΙε8. Τῇε 

Ἐχρδπδίοσυ οἶδυβα: μιδαρίηρ ταί αυί ἐαπποί ἐονῃθ ἀὐλδγ, ἰβ 

ἈΠΠΘΟΘΘΒΑΤΥ Δηα ργοΔΌΪΥ ἃ ἰδῖθσ ἰμβετίίοη. --- 7. αν α ἐροξ {6 

σἰγοηρλοία 97 Ζίορ»] ἀπάου δε α]ν [Π 6 δαβίεγη τ άρο οὐ {πῸ ἴννο ποῦν 

οονογεά Ὀγ ἴῃ6 οἷν οὗ [Θγυβαίθτη. --- 8. Αποίμεσ οαβε οὗ σοτγὰρ- 

τίοῃ. Α5 ἰξ βίδμπάβ, ἴῃς νεῖϑε 566ΠῚ5 ἴο ρίνβ [6 γεάβοῃ ΨὮΥ ἴῃς 

ὈΙΠΪηἀ ἀπά τῃε ἰαπλα ἅτε βῃῃπί ουἱ οὗ ἴῃ 6 βαποίυατγ. Βαϊ 1ἢ]5 οἰδιιβα 

δ Ῥεμαρ5 δὴ δἰϊευπουρῃῖϊ. Ὑνο τΠπδουῖεβ ἀγα 6] δ5 ἰο ἴῃς ἢγβι 

Βα] οἵ ἴῃ6 νεῖβθὲ.0 Οηδ πλάκα ἰξ ρίνε [ἢ6 οἰ ονεῖῦ ἴο βδςῖκ, ἴῃ 8 
ΟἴΠΕΙ τηᾶῖα5 ἰξ ἃ οογηηδημὰ ἴο ϑρᾶγα ἴἢ6 ἰάτὴβ δηῃᾶ (ἢς Ὀ]1πά. 
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Νείῖμογ 15 βαιἰϑἴδοίοσγ. ΕἼστ [ἢ 6 ἔοτπὶ οὗ ἴπ6 ἱπιτοάυσίοτυ ρῆγαβθ, 
ἴῃε νεῖθα δῃου]ά σοηίϊαίῃ ἃ τεβεοϊίοη οἵ Πανὶ οἡ ᾿ϊβ8. βιοσ β88:) 

οδρίυτε οὗ ἴδε οἰΐγ. ---9. Φαυία ἀνε ἐπ 16 ,ογίσεο:] νἈϊο ἢ Β6 

Βαά 7α5ὲ τἀ Κεη, απ διμτ { γοργά αὐσμί Κονε 2ΖΠἤο ) τῇς ἐογεῆςα- 
οῃ ογ τείδίηἰηρ νγ4}} πηεηςοηδα αἶθο διηοηρ [6 ψοτκβ οὗ ϑοϊοπιοῃ 

ι Κ'. οἷδ, δηά τεδις ὉγῪ Ηεζεκίδῃ, 2 (τ. 325. --- 10. Οοποϊυάϊηρ 
ΤαηΊΔΓΚ --- 2 αυ ξοῤέ οἡ ργοτυῖτι σγεαί ἀπά γαλτυεά τας τοῖα ἀΐφι. 

6. Βυάάε ἱπρεπίουϑιΥ ρῥγεῆχεβ δὶ ἴο 18 νεῦβθ, δῃὰ ἴῃ 5 τηᾶκεβ Πᾶνα ἸονΥ 
τι  Ἰμουβαπαὰ ἴγοορβ ἔου {πὸ βίερε οἵ 7εγυβαΐεπι. Βυΐῖ ἴΠετα 15 πὸ γεᾶβοῦ ἴο 

ΒΌΡΡροϑε {Ππαὶ ΔΗΥ 50 ἢ. ΠυΠΊΌΘΥ τνᾶ5 πεσαββαιυ. Τῆς ΤΕ υβὶ[ε5 σοπῆλεα ἰπ ἴῃς 
βίγσεηριῃ οἵ {πεῖν οἰϊδά εἰ, πὰ [ἢ 15 νγᾶβ8 σαρίυγοὰ ὈΥ [ἢ Ὀγάνετυ οὗ ἃ ἔεν Ἰεὰ ὈΥ͂ 

70αν. Ὑπῖβ νουϊὰ ἱπάϊοαϊς {παι Πᾶν! 45 θαηα οἵ ἰγυβὶγ νεΐεγδπβ ἀϊά (πε ρτεαῖες 
Ῥατῖ οὗ {π6 ννοῦῖ. ὙὍὴε (βτοηίοϊεσ ἱπάθθα τπᾶκε8 δαυνέα ἀνα αὐ 7εγαεὶ (Ἀ 6 
βυδ)εςῖ, μὰς {Π|5 σα ΠΑΓαῚΥ νγεῖρῃ. ---- ὈΟΦΥ."} Βετα 85 αἴβενῃετγε 15 πιδάς ἃ ἀυδὶ 

ὈΥ {πε Ρυποζυδίοτβ, νν ἢ πῸ ἀρραᾶγεπὶ τεᾶβϑοη. ΤὨς ΟἿΥ 8 παπλΞὰ ἴῃ ἴῃς Τεὶ]- 

εἰ-Απιάγηδ 140] εἰβ νυ ἢ 5μονν [παΐ 1 νᾶ5 ἃ ἀερεπάεμου οἵ Ἐργρί Ὀείογε 86 
15γδεὶῖτε ἱηναβίοη οὐ Ῥαϊδβεϊπθ; οἴ, ΔΝ ΠΟΚΙ ον εἀϊτίοη, 1805. 46 1834, ΤΠΣ 

7εὀμείέες ἀγα πϑτηεὰ 88 οπε οἵ ἴῃς παίΐοῃβ οἵ (δηϑδῃ, θυϊ βεὲπὶ ἴὸ πᾶνε Ροϑ- 
βεβ86 ἃ ΠΟ τηΟΓα ἰευυϊΟΥὙ ἴδῃ με οἷγ οἵ [6γυβαίεπι. ὈΣΡ ὙΥΌΠΓΟΝ 59 Ξξ 

ὀμ ἐἀε δέϊπα το λανε γενιουεαῖ ἐἦδε, ῖ5Β ἱπαρρτορτίαῖθβι ὙΠῸ ἴεπβε 18 ΨΓΟΠΡ, 

186 νεγῦ 5ῃουά δὲ ρ᾽αταὶ, πὰ ὉΠ 15 ποῖ υϑεὰ οὗ γεῤεί ἐγ ΔᾺ ἐμεπιγ. ΥΥ ες. Β 

δτηθῃαϊίοη, Ὑ Ὁ, τη οἴβ ἵννο οἵ ἴῃς οὐ]εοϊίοτβ Ὀαΐϊ ποῖ [6 {πἰγά. [1 Π88 Ὀδθὰ 

ΡῬτοροβεά ἱμεγείογε ἴο οοσγοοῖ ἴο γι --- ἴῃ ΕΠΡΊ 8}: Ν εγβίομ ἰϑοῖν ἀο68 50 
-- στὰ τῆς πιεαπίηρ ἐχεεῤέ τάσις ἔαῦε γοωρμουεά (Κ1.)}, ψΜὨΪΟἢ 15 (Δ. } 1658 50 ἴδ 

85 με ἴογπι οἵ ἴῃ νεῦ ἰ5 οοποεσηεά, θὰϊ πουὰ παίυγα! γ Ὅς (οἰϊονεὰ ὈΥ 

ἴῃς δοσυϑαῖϊνε βῖρπ. 1 5υβρεοῖ [μαῖ {πε δάἀνεγβαῖϊῖϊνε ὉΝ 32 18 ποὶ οτἱρίπδὶ δπὰ 
1παῖ 1Π6 σοπ)υποίίοι 8.2. Τὴ ὙΥΌΠ ὉΝ ἴΏδη τεργεβεηῖβ ἃ νοῦ ψ ἢ (6 

οὐ]εςὶ --οβαν ἼΓΝ Ἰ)2) ΟΥἼΣΝἼ᾽; ἀντέστησαν ὃ νουϊὰ ἔανους τῆς Ἰαϊζοτ, 

7λε ὀϊἑπα απα {ἦε ἰανιθ ἀτὲ ἴθ ὈΥ βοὴ οἵ ἴῃς ἘΔΌΡΙ πἰοϑὶ ἐχροβίϊοτγβ ἴοὸ 

ταεδῃ ἴῃε ροα8 οἵ [88 [εὐυβἰῖε5, δὴ Ἰηςεγργεϊδϊίοη βυρρεβῖεα ΟΥ̓ ΡΒ. 1155 7 (ο5 
{πε {πεοτῪ {παῖ ἰτ τγᾶ8. σοτηροβα ὉΥ Πανὶ 4). Αποίμεγ σοποεὶϊ οἵ ἴῃς βᾶπιε 

Κἰπά 8:65 ἴῃ 186 ὈΠΠ πὰ δπὰ ἴῃς ἰάπια, ἱπαρεβ οἵ βδας δπὰ 7δοοῦ, οἡ ψνῃὶςἢ ἴῃς 

]εθυθίῖεθ μβαὰ νυ ῖοη ἴμΠ6 σονεηδηὶ τηδά ας ὈΥ ΑΡγάθδπὶ νυ ἢ ΑἸΙπιε] ες {μεῖς 
Δποεβῖοσ (Ὁ), οα ψῃΐοῃ σονεπδηΐ {μεν τεϊϊεὰ ἔογ ρῥγοϊεοϊΐοπ (80 [ἐνὶ θεὰ 
Οδγβοη). ΕσυδΠν ἔοσςοῖ]ς 5 {πε ΤΠ ΟΥΥ οὗ ἃ πιοάεγῃ βοβοῖϊασ τπδὲ ἴμ6 πᾶ 

ἀπά τς ἴαπιε “ζὰ ἴῃς ἀγεδάςά ρυδγάϊδη 5ρἰτϊ8, [ῃ 6 ῥσοιϊεοιηρ ἀεἰτε5 οἵ Ϊεγα- 

58] 6πὶ, σα] ]6α ἰπ5 εἰἴ μα ὈΥ [ἴῃς Ρεορὶς οἵ ὈΥ ἴῃς Ἰαῖε βογῖρεβ οἵ [πάθα, 11 Ἂς 
ἴπ ἔδοϊ {ΠῈῪ τνετα (Π6 “νναῖο με β᾽ τῷ Ὁ δηὰ [Π6 Ὁ ΠΌῚ, “ἘΠ γεβῃ] 4 οὔόββοῖ 

οὐ ἰεαρεῖβ᾽ οἵ {πε 7ευ51ε5᾽ (ΚΟ εν ἴθ 4». οών, 7 ἀθοί. 1. Ῥ. 803). 1ἰ ἰ5 

ἜδΟΙΡΉ ἴο ποῖϊοςς πὲ τπὸ ψογάβ πιαϑδὲ ἤᾶνε ἴῃς β8πὶῈὲ 86η86 ἤεσε δηά ἰῃ ν.8. 

Τῆς ΟὨτοηίΐοϊογ οπιῖῖ8. 41} δεγ (πε ἢγβὶ 2), ρεγῃαρβ ΕΥ̓ Βοπιεοϊεϊευΐοηῃ, --- 

Ἴ.. 105] Ἰαΐοτ ἃ ροεῖῖσα] παπὶβ ἴοσ Ἰεγαβαίεπι ἰ15ε1{, Εοδίπβοπ᾽β ἰδεπιϊβοδιίοι 

οὗ Ζῖοπ υῖτἢ τπ6 βου νγεβίεγῃ ἀυατίεσ οὗ πιοάετγῃ Τεγυβαὶθπι 18 ΠΟΥ ρΈ ΠΟΘΙ 
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ρίνεπ ὑρ. --τ ὙΥ ὋΡ ΝΠ] ἰ5 βυρετῆμπουκ ΔΙοπρ τ νοῦν, --- 8. 02) Π90 53] 
πδίυγα! ἢν τη δΠ5 τυλοευν ορεες α 7εὀμείίε, ἀπ γα ἐχρεοῖ 85 ἴῃς δροάοβὶβ εἴθ 

8 Ρεγπλἰβδίοῃ ἴο ἴακε ἢΪβ8 5ροἱϊ, οσ ἴπ6 Ῥτγομηΐβε οἵ ἃ τενναγὰ ἔοσ ἴμε ἀδβεά, οἵ ἴ88 

τῆγεδὶ οἱ ρυπίβῃιπεηῖ. Νεῖῖθεγ ὁπ οἂπ ες ροῖ ουΐ οὗ Ἴ52 »»», [που ρῃ ἴΒς 

ἔογπι οὗ [δε νετὶ» ἰ5 οοτγεοῖ. ὍΣ ΟσΟῸΓΒ ἱπ ΟἸΪΥ πα οἴμεύ ρᾶβϑᾶρε 8ηα ἰ5 ποῖ 

ςατδίῃ ἐνεπ ἴμετε, [ἢ ἰδοῦ Ἡεῦτενν ἴῃε ψψογὰ τηεδῃβ ἃ ἐαηα οὐ 2Γβέ, πιὰ 50 

τ Π45 θθδῃ ἱπιεγργεῖεα πέτα οἵ ἴπε εανεβ-γουρῇ οἵ ἴῃς οἰϊδαεὶ, οὐ οὗ {πΠ6 βενγεσ 

ἀπάετ τῃε οἰΐγ, ἃ5 (πουρὴ Πανία οἤετγεά ἃ τενναγὰ ἴοσ ψἤοενοσ 5ῃουϊά βιηϊε ἴ[Π 6 

7εθυβίτε αμα σοί μ᾿ 1ο τἀε ῥίνναείο οἵ ἴῃ 6 οαβι]ε, οἵ, οὐ ἴῃ6 οἵμεγ μαηά, ἔοσ 

ψθοονοσ 5ῃου]ὰ οὐϊηεό μ᾿ ΤΖἀγοιρά ἐδ σειυεν οὐ γεαεὰ {ἦς »"οαΐ. ὙΠΕ ργεοδγίουβ 

παῖυγε οὗ ἴῃς ρτγοροβεά ἱπιεγργείδιίοῃ ἰ8 οὐνίουβ, ἀπὰ 15 θα ρῃδϑίζεα ὈῪ ἴῃς 
ἔδοϊ τῃαὶ ἴῃς βεπίεπος 50 Ἵοῃβίγῃβα 15 Ἰεἰϊ ἱποοτιρ]εῖθ, ἀπά πδὶ ἴῃς ἰδπὶα ἂἀπὰ 

τλε ὈΠπαὰ ννῆο οΠ]ονν ἀγα θην }}Ὺ ννπουΐ ἱππεῖς} 1 1}}]6 σοππεχίοη. ΒῪ τεδάϊηρ 

Ῥὺν Ἐν] ππαῖκεβ [6 βιουτηϊπρ ραν εαςί ἐμέο ὑπὸ τηοαΐ ἴῃε Ἰαπὶθ ἀπά [ῃε 

ὈΙ πὰ Ψῃο ἀείεπάεάα τὰς νν1}15. Τῆς (ὨΒτοπίοϊον ἀθρατίβ ἔγοπι {ἢε ἵεχὶ οἵ τῃ 18 

νεῖβα, ρεγῆαρϑ βεοᾶυβε ἢς (ουπὰ ἴξ ἀπὶ πιο} Πρ ]0]6, (οπ)εοΐυγεβ οἵ ΤῊ., Κὶ., Βα. 

δῖνα πὸ τϑὰὶ μεὶρ. (ὅ 5665 'π ὍΣ ὦ ἄρρεν, Ααυ]α ἃ τυαίεγερμγ5., πα ϑΥπὶ- 

τοϑοῆυ5 4 ὀαῤίἐενμ ον, -ττο υν)2} ἴοσ βίο Οὐδ : 658 καὶ τοὺς μισοῦντας. --- 
ΓΔ) (δ᾽ ἱπίδγργεῖβ σουγθο ιν ἤθη ἰδ τεπάθγβ οἶκον κυρίου. --- θ.. 13} τεαά 

ΤΌΣ ΜΠ} ΘΟ (ὙΝγε.). --- Κθ05] ἴῃς ψοτὰ ὁσουτβ ἴῃ [π6 πᾶπιθ οὗ ἃ ἐογίγεββ (Ὁ) 
Βελ- )ηλ2ο, 78. οδ, --το ΓΝ2}] πᾶν Ὅς ἀραὶ ἐρπσαγας, ΜΊΙ]ο Βεΐπρ με Ἔχίεγηδὶ 

Ἰιπιῖῖ οὗ ἢἷ8 Ὀυ ] ἀϊπρ, οὐ ἐστυαγαῖς ἐδ ἀρμςε Μ ἘϊΟΝ σου ὰ παῖυγα!γ θὲ {με βαποῖα- 

ΔΙῪ, 85 ἴῃ ν. δ. 

11. Απα ὔίγανι Ζίηρ ο7 7»γγε} ἴα Ῥγοπηίπεπῖὶ σουητηεσοίδὶ οἰ Υ 
οὗ τὴς Ῥῃοεηϊοίϊδηβ ; σέμέ γιδοροηρέγς ὁ Ταυϊα ] ἰὶ ἰ5 ΔΙτορεῖμο 
ῬτοῦΔθ]ς παῖ τῃ6 ΡΠ 5] Π6 5 ὑγαγα τΠπ᾽ σΟΙΏΠΊΟΏ ΘΠΕΙΩΥ οὗ Ὀοίἢ 
Ῥαγῖΐεβ. Τῆς βυραυίοσιγ οὐὨἨ τῃς Ῥῃοδηϊοίδηβ 85 Ὀυ]]ά θα 5 ΜῈ]] 

Κηονῃ ἔτοτῃ ἴῃς Πἰβίοτυ οὐ ϑοϊοηιοη. --- 12. δαυΐ ἔηειυ ] ἀρρατ- 
ΘΠΠν ὈΥ τῃ6 ενϊάεηςε οἵ ἴῃς Ῥῃοεηϊοίδῃ εἰαρᾶθεγ. ὙΠῸ παῖαγαὶ 

ΠοποΪυβίοῃ ἰ5 [παῖ [6 ἐπ ασϑυΥ οαῃλ6 500ῃ ΔΕ ἢ5 οσσπραίίοη οὗ 

]επιβαίϊθσιη, Τῆθ σὨγΟΠΟΪΟΡῪ τηᾶκο5 ἰὰ ἀουδιίι! τ βοῖμοσ Ηἰγαπὶ 

᾿ΔΠ16 50 δαι]ν ἴο (ἢ 6 Τἤτοπο, δυΐ τἢ 5 την Ὀς τῆς ἔδυϊ! οἵ ἴπ 6 σἢτο- 
ποΐοργ. ---18. ΤῊΣ ἰπογεᾶβε οὗ [6 μᾶγεπὶ ᾿πογθαβθβ ἴπ6 ῥγεβιϊσα 
οἵ δῇ ογβηΐδὶ συϊδσ. ----- 14. τοι τπὰ οσσιγγεηοα οὗ ἴῃς πᾶῖης ϑυώ- 

γι", ΝΏΟ ὰ8 ὈΟΓΏ 5016 Ὑ68Γ5 δίϊεγ ἴῃ 6 οσσαραδίίοη οὗ [61., 6 

σοηοϊαάς τῃαὶ 115 158 ρίνοβ [ῃ6 ἤδπλς οὗ 8ἃ}} Παν! 4᾽ 5 βδοῆβ Κπονῃ 
ἴο 1ῃς δυΐβοτ. --- 16. ΕἸ] δα ννᾶ5 οὐ βίαν Βαδὶίδάδ, ἃ5 γε ἀΐβοονεσ 

ἔτοπι ἴῃ ῥράγα]]εὶ ἴθ ΟΠτοηίοϊεβ, δηὰ 85 5 ἱπά Ἰοαι θα α͵ϑο Ὁγ (ῦ. 

11. Ὁ Ῥγορδῦν ἃ βῃουίϊεπεά ἔοττη οὗ Ὁ πν. Ασοοτάϊπρ ἴο Ϊοβερῆυβ 

(4π|. 111. 3, 1) ΠΙταπιβ δἰεναπίῃ γεδὺ ννᾶ5 ἴῃς γεᾶζ οἵ ϑοϊοπιοπ᾿ϑ δοςεββίοα, 

πο νου] οὗ οουγθε "6 ἱποοπβίβιεηϊ υἱἢ ἀπ Ἐπι θαΒΘΥ ἘαΥὶγ ἰπ Παν  4᾽ 5 τεῖρτι. 
υ 
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ΤῊ ατιϊβαῃβ βεπὶ ὈῪ Ηἰγᾶτι τγεγε ργόραθὶν 5 5]ανεϑ. ---- 0] Ἰαοκὶπρ ἴθ ΘΒ, ἰ5 

ἴῃ (δεῖ βυρετῆμσοι. --- 12. ΝὉ}} 18. δοῖϊνε --- Ὑδῆνεῃ ἀσα ἐχαϊίεα Ὠὶβ Κἰηράοπι. 

ΓΝΦΣ, [Πα 15, ἃ ΝΊΡΠαΙ, ἰδ τεδὰ Ὦγ (5 ἀπά (ἢγ. --- 18. 55 Φ.25}} οὐ εὰ Ὀγ Οἢτ. 

Τῆς δοϊΐοπ οἵ Πανὶ βῆοννβ πο δοηυαϊπίαποε ψ ἢ ἴμς Πευζετοπομηῖο ἰανν, 1. 

1717, Τῆς ΒΔ ϊ ποδὶ ἱπροπαϊν ν᾿ Βίσἢ Ἰηϊεγρτγεῖβ τῆς Ἰανν 45 (οσ ἀϊηρ ποτε 

ἴπδη εἰρθτθοπ υνῖνεβ, δηὰ ψῃϊο ἢ βῆονβ ἴμαὶ Πανὶ μαὰ )υ5ῖ [Πα πυπιθεγ, ἰ5 8εῖ 

ἰοσῖ ἢ ἴῃ ΘΟ μπια, Ρ. 222. --- ὈΦΥ 7] ὙΣ 1 (ἢ, 145.---14-16. ΤΒε 115ὲ οὗ 
Ῥανὶ ἀ᾽ 5 Β0}8 ἴ5 τερεαϊϑά ἴῃ 1 (ἢν. 35. δπὰ 1.445. Βγ ἀυρ]ϊοαῖίπρ ὉσρονΝ ἀπὰ 
᾿Δβεστὶηρ Π2) (ἀαρ]ϊοαῖα οἵ 202) ἴπεῈ παπαρεν 18 ἵπεγα ἱπογεαβεὰ ἴο τῃϊγίεεπ ἴπ- 
βίεδα οὗ εἰδενθῃ, γὴν 18 7.222 ἴῃ ὈΟΙΠ ρῥ]άςεβ ἴῃ (ἢτ.; Βααλειμάθ (58 ἀπά 

Βααλιλαθ (δ 5ῆιονν {αἱ [ἢ βᾶπὶς ἔοσπι νγὰβ οπςς ἔουπα ἴῃ ἴῃς ρῥγεβεπί ραββᾶρε. 

11-25. πο Ὀδ0{108 τὶ [16 ῬᾺΣ]1501168. ---- ΤΙ ἴννο ἐποουπίετα 
Βανίά ἀείεαϊβ τε ΡΠ] Ἰδιῖπ65. ΤῊΣ τἰπγ6 ᾿ς θείοσε τῃ6 σαρίατε οὗ 

76τυβαίθι, 50 ἴμαΐ νγαὰ ἤᾶνε ἤδγε 8ῃ ᾿ἰπβουίοη ἔγοπὶ δῃοίθοσ ἀοου- 

τηθηΐ. --- 17. ΤῊ οσοαβίοη ννὰ5 ἴμαὶ δ} λα αποΐμίοα αρ ἀΐησ 

σῦεν 7»γα61] τμ6 ΡΠ] 501 65 τηϊρἢϊ τεδα !]γ βιρροβε {πᾶὶ Πᾶν ννὰ5 

δτονίηρ ἴοο ρονγετία!. Ηἰς Ῥεμανίουν ἱπάϊςαῖε5 [παῖ ἢῈ δα ποῖ 

δίνϑη [Π6πὶ ἀϊτεςΐ ργονοοσβίίοη. -- 476 τυέηΐ ἄρτοη το ἐδς εγοηρλοί } 
{Π6 νϑγῦ τ δ κ65 ἰΐ βυ βη οἰ δη ον ρῥ᾽αίη ἰμδὲ ἴῃ 6 οἰϊα 46] οἵ Ζίοῃ ἰ5 ποῖ 

ἱητοηάεά. ----18. ΤῊΣ ΡΠ] ἰσιηε5 σάτα ἀπά φήριάεγεα (74. 15) ἴπ 

τῆς Καλεν οὐ ΚεῤλὙλαῖνι] ον ρεηοσαῦν ἰἀδητ πε στ (ἢ 6 νά] εν 

ἐπὶ εχίθηἀς βοι τ ῃνγοϑδίνναγά ἔτοπὶ [Θτγυβαὶ θ πη. ---- 1θ, Πανὶ ἃ δ5 5 

σουηβεὶ οὗ [ῃη6 ογᾶςὶα δηά γεοεῖνοϑ ἃ ἑδνοιγαῦ!ε δηβινεσ. ---- 20. γαλ- 
τυεὰ ἀας ὄγοζεη ἀοτορ τι} δηερηῖθος ὄφογε μι ἐξέ {ἦε δγεαζίηρ οὗ 

τὐαίεγ 6] τῃτουρῇ ἃ ἄαῃ. βααί ξργαφίηι 15 ῬοβϑίΟΪγν γείεσγεα ἴο ἃ5 

Μουπὶ Ρεχγαζίτῃ 15. ς δ. --21. 7λεν ἐγύ ἠλεῖ»γ φοκἶςἼ 85 νγ6 βῃου]!ά 

ΡτοΟῦΔΟΪΥ τεαά, απ Φαυϊή αμή ἀξ »πόη εαγγίεα ἕλδηε αεσαγ. 

11. τπυχοῦ ὉΝ Ἴ5] δ Βουρ πε οἰϊδά ε] οἵ 7εγυβαίεπὶ μα85 θεθη οδἰ]εὰ ἃ 
ΠΉΧῸ ν.ϑὶ 1ἴ σδπποῖ Ὀ6 ἱποπάεά μετα. [{{{}15 ἱποίάα πὶ νγογα Ἰδαῖον ἴῃ τἰπια ἴδ 

ἴῃς οδρίατε οὗ Τετυβαϊεπι, Ὠαν! ἃ νγου]ὰ ποῖ μᾶνε πεεάςα ἴο ροὸ ἴο [Παΐϊ βίτοπρ- 

ΒοΪά, ἔοσ ἢς τεβϑβίἀεὰ ἴπεσο. ἴσδαρε ἀοεβ ποῖ δίϊονν 18 ἴο 840, εἰἴπεῦ, [παᾶΐ ομς 

τοσρι’ ἄστυ ἴο Τετυβαῖεπι, ὍΤΠε δἰ] υβίοη τηυβὶ [πεγείογε 6 ἴο ομε οἵ ἢΐ5 βαυ]εῖ 

τεβοῖΐ5, ρεγῆμαρβ Αἀυ]δπι. --- 18. Ξ'Ν 0} τῶν Τιτάνων (δ. Ἐοβίπδοη, ψῆ0 
τη κ65 ἴῃς ἰἀεπιϊβοδιίοπ (3.1.2. 1. Ρ. 219), ξῖνεβ πὸ γεαβοῃβ ἜἼχοερί ἴῃς ἀεοΐαγα- 

τοι οἵ ]οβερῆυβ. Ὑὴε Ἰοςσαιίοη ἤονγαναν ἀπβινεῦβ ἴῃς πεεάβ οἵ 708. 1: 1816, 
δὰ νουϊὰ Ὀς ἃ παῖίυγαϊ τουῖΐε ἔογ ἴμε ΡΠ: 511πε5, οἵ, ΒΔ], Οορ. Ρ. 91. --- 
19. πῦρ} σοπῆγτηβ τ μδὶ νναβ βαίὰ δρουΐ [ἢ 6 βίγοῃρῃοϊα, --- 30. γ0] οἵ τπε 
Ὀτγεακίηρ ἀοννη οἵ ἃ νγὰ]}}, 2 τ, 2417 Ῥβ,. 8018, Ὁ [τεχυθεπὶ ἰπ ἴῃ6 πᾶπιεβ οἵ 

Ρίδςς5, [6 ἴονῃ Ὀεὶπρ παπηεαὰ ἴγοπι ἰἴ8 ραΐγοπ ἐἀεἰζγ, 85 πηοάδγῃ πᾶπιε8 ἃγὰ 
οἴϊδῃ ἴδε ἔγοτῃι ἴῃς ραΐγοῃ βδϊηΐ οἵ 8 σῃυτγο. --- 931, Ὁ}20}} ἴοτ Ὡς (τ. 
888 Ὀσοπῦν, ὙὍΤΏΣ Ἰαϊίασ, ψ ἘΪΟἢ τγᾶ5 8150 τεδὰ ὈῪ (Ὁ Πεζε, 18 ἀουθΕ}]ς85 οτὶρίπαὶ. 



ΜΝ. 1τ᾽-Ν 1.1 201 

Α Ἰαῖε βουῖδε μεβίϊαϊεὰ ἴο ς4]1} [ῃς ἰ4οΪ8 σοαῖς. ΤῊς (Ὠτοηίοῖεν δά 8 (μαὶ αν 
Ὀυγπεαὰ μετὰ τ τἢ ἤτα, δηὰ ἃ βἰπιῖϊατ δα ἀϊξίοι 15 τπιδὰς Ὀγ (55, Βαϊ τ} 18 56 επιβ 

ἴο Βανε ὕεεῃ δὴ δά ἀϊίοη ἴο δοοογά στῇ ἴπε νίοννβ οἵ ἰδΐευ {ἰπ|68. 

22. Α 5ἰπ|||Ὧγ δἰ τυδιίοη, ρεσῆαρϑ ἃ ρατὶ οὗ ἴῃ βᾶπηθ οδηηραίρῃ. 

- 238. Ιῃ ἀπϑιοῚ ἴο Πἰβ ἰηαυίτγ ἢ6 ἰ5 ἀϊγεοϊε ποῖ ἴο πιᾶκε ἃ αἴγεοὶ 
δἰίδοκ. --- σο αδομέ Το ῥεῖ» γεαν απαὶ ἐοριδ μῤοπ ἔλεε οδῥοοίίε {16 

Βαξα»} ἴῃς ψογά ἰ5 ᾿γεαϊεα {6 ἃ ργσορεῖ πᾶπΊε. --- 94. ϑρεοϊῆς 

ἀϊγεοιοηβ ρίνίηρ δῇ οτηδῃ: “πῶ 1} τλαΐ ὅδ τυλόπ ἕλοι, ἀσαγέσέ τς 

σοιρα οΓ νιαγελίηρ ἐπ δε ἰοῤε 97 τὰς δαδαγις, ἠλέπ ἑλοι, σλαΐ ἀεὶ 

2γονιῤέν, γ» Ἰλεη γαλευεὰ τοῖν λαῦς ρος γον ὀείογε {4εε το φημ 

τε εαπ οὗ τε δλϊεείρες) τ 5 Θοδτο οἸ Ὁ ρΟϑϑ᾽ Ὁ]6 ἴο ϑρροβε [ῃδὲ 

τῆς ᾿ποϊάδηϊ 15 ποὶ ῬΡαβεά ἅροὴ ἴα βδηςιν οὗ ἴῃς ἴγεεβ ἴῃ 41165- 

ὕσοηῃ. ---ῶ2ὅ. Πανὶ ἀ᾽ 5 ορεάϊεηος νὰβ τεναγάβα ψ] ἢ ἃ νἱοΐοτν πα 

ἀξ τριοίς τὼς λίπος οσι Οσεδα] τῃ6 ρ͵δοε ἰ5 ἀουδιξυ!, ᾽ Οἐζεν] 
ἴῃ τῆς Ὀογάετ οὗ [με ΡΠ] ἰβεῖπ 6 ταττί ἴοτγ. 

23. 305] ἴῃς ΗἸΡΗΪ ἰβ ἀποαδὶ]εὰ ἔοσ ἀπά νγς τῆδὺ εἰϊμεῦ τεϑά ἃ ΝΊΡΒΑΙ, οἵ, 
σὰ Ὁγ., βίτῖκε οαϊ ἴῃ6 πὶ 85 ετγοόπεουβ ἀυρ !οαἰίοη ἔγοπι ἴῃς ργεσεαϊπρ ννοτά. 

-πτ- 3.ΝὍΝ22]} Ὁ 22Π ΟἾτ,: Ὁ)512 935. ϑοπὶβ ἀδγίναίίνε οἵ “22 18 ἱπάϊοδῖθα ὮΥ τοῦ 
κλαυθμῶνος 6, 50 ἱπαὶ ἴῃς βοολέπε οἵ 74, 25 ννὰβ ἴπ {π6 πιϊμὰ οἵ ὈΟΙῈ ἰγαπβὶα- 

ἴοτβ. Βαϊ [ἢ Ἰοςαίίοη ἀος8 ποῖ βεεῖὰ βι114}}]6. --- 34, Ἵ)0Φ2] Ἴ»0:᾽2 ἰ5 ρτείοτγεά 
ΌΥ Ογέ. --τ ιν] ἴῃς ατῖοϊε που ργοραῦὶν Ὀ6 ῥγεῆχεά συ (Ἤντ. --- γπ0} 

ἐοοξ «λα» 18 οὐτ ςο]]οαχυΐαὶ δαυΐϊναϊ]εηί. --- 3ὅ. »5)0} ἀπὸ Γαβαών (ὃ ἄρτεο5 ψΠ 
9220 ΟὨτ. Βαϊ Ροῖῃ ὅερα δπὰ Οἴρεοι ἃγε ἴοο ἔαγ ἔγτοπι [6 νδ!]εὺ οἵ ΒἊρβαΐπῃ 

ἴον {πε ρυτγβαΐϊ ἴο Ὀερίῃ αἵ εἰἴμπεγ πε Ὑῆε πιεπιΐοη οἵ Οἴδεοη ἂπὰ Ῥεγαζίσηῃ 
τορεῖμον Ὀγ βαῖδῃ ἀοεβ ποῖ ρύονβ δηγιῃῖηρ 88 ἴο {Πε86 ἴνγο ἐνεπίβ. --- 2] οἱ 

ἴδε Ἰοσαίίοῃ οἴ, ΟΑ ΘΝ, σέο. Ρ. 215 ἴ. 

ΨΙ. 1-23. Τοῦ Ὀσηρσίηρ πΡ οὗἨ [0 ΑΥΚ. --- Πανὶ α αἰτετηρίϑ ἴο 
Ῥπηρ τῃ6 Ατκ ἴο τῇς οἰϊδά6], θυϊ πῇ υπιονναγά ἱποίάθηϊς ργενεηῖβ 
τῆ Δοσοτῃρ ἰϑῃπηθηΐϊ οὗ ἢ15 ΡΌΓΡΟΞΒΕ ἴογ ἃ {{π|6. Αἴεσ ἴἤγεε τηοητἢ8 
ἃ βεοοηά δἰίειηρί ἰ5 τπηδάς, (ἢ]5 ἴτὴς ἢ δυσοθθθ. αν  ἀ᾽5 σεὶὶ- 

Εἰουϑ ΖΕ4], ΟΥ 15 νἱο]θηΐ Ἔδχργαϑβίοῃ, Ὀτῖῃρθ ὩΡΟῚ ἢΐπὶ ἃ ΓΕ Όυ Κα ἔσο τὰ 

δἰ5 ν]ες Μίομαὶ, δπὰ τῃϊ5 σεϑι} 15 ἰὴ ἃ ρεγπιδηεηΐ εϑίγδηρθηηεηΐῖ. 

ὙΠΕΙΘ 566 5 ὯΟῸ γθᾶβοῃ [0 αυδϑίίοη [δὶ [Π6 βἴοτγ θεϊοηρβ ἴο ἴῃ 8 

ταδίη παιταῖϊνα οὗ [ῃ6 ᾿ἰ6 οἵ αν ἃ. Τα Οτοηΐϊοϊεσ, γῇ Ὀοτγοννβ 

ἴϊ, τῆακαβ σοπβίἀθγαῦὶα σμδηρεθ ἰῇ [86 ορεηΐϊηρ ββοϊίοῃ, ἴο δοσογά 

ὙΠ Πἰ5 Ροϊηΐ οἵ νίενν. 

1. Ῥανιὰ ραϊπετεὰ (ἢ ναϊτίουβ οἵ [ϑγδδὶ, (ΠἰΓῚῪ τπουδαηά ἰῃ 
πυδοτ. ΑΒ ΥὙδηνεῇ 5 ἃ αοὐ οὗ Ἦῆαγ βυοἢ δὴ δβϑοοζῖ 15 ἀρρτορτῖ- 
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αῖε. Ναπιγεγίςδὶ ἀαἴα ΒοΈν Ὲσ ἅΓῈ ΡΕΏΘΓΑΙΪΥ ΟΡΘΠ ἴο βυβρίεϊοη. --- 

2. ΤΠοΥ Μψεηῖ το δασ γειάαλ} ἴῃ6 παγηα ἱπαϊσαῖοβ (ῃαὶ 1 ννᾶ5 ἃ 
βεαὶ οἵ ἴῃς ψουβῃρ οὗ γαῦνεῃ. Τὴδ ῥγεβθηΐ παγγαῖνα ἀοε5 ποῖ 

ΠΘΟΘΒΒΔΓΠΥ ῬΓΕΒΌρΡΡΟΒΘ ἴῃ6 δοσοιηΐ οὗ ἴπ6 ΑΥκ ἰπ τ 5. Τῆς Ατκ 

5 ἀεϑου θεά 45 ἴπαὶ τυλίολ ἐς εαὐεα ὁγ “᾿6 παηιε οὐ γαλευεὰ ϑαῤδαοίᾳ 

τὐἦσ τἄγομες μῤοπὶ ε Ολεγμόίμ} οἵ. τ 5. 4. Ὑηὲ ψῃο]6 οἰδυδθα 
Ὠοιγανασ ἰοοκβ ἰκῈ ἃ ἰαῖεσ ἰηβεγίίοη (Υ68.). --- ὃ, ὙΠΕΥ γησας ζἠς 
Αγ 9Γ Οοά γἱαφ οῃ ὦ πεῖν εαγέ] ἃ γιδῖυ οδτὶ 850 ἃ5 ἴο δνοϊὰ με 

ῬΟΒΒΙ ὉΠ ΠΠΥ οὗ ἀεῆ]ετηθηῖ. Τῆς τηριμῃοά νὰ δν  ἀθητγ (μ6 βδίηα 
υ56 4 Ὀγ [πε Ῥἢἰϑεῖη65. ΤΠ Βουβα οἵ ΑΡἰηδάδ ἔτομι ψῃϊοῃ {ΠΕ 
ἴοοῖκ ἰξ 15 ἀδβοσι θεὰ 85 ογ τῴ δἰ, οἴ. τ 8. η. --᾿ 454 ζκεαλ απα 

Αλτο “6 “οης οΓ «“ὀϊπασαό τ τὐεγέ ἀγίσέηρ “16 ἐαγ7γ7} 186 Ἰαϑὲ ψογάὰ 
οὗ τλε νεῖβε, ἢ τῃ6 ἢγϑὶ οἰχ νγογάβ οἵ [ῆ6 πεχῖ νεσβε, 15 Ἔσγοῆθοιβ 

ἀυρ!]ϊοδιίοη. ---4. Τῆς νεῦβα ἰβ σοηξιβεά Ὀγ [6 ΕἸΤΟΥ υδὲ ποϊοά, 

Ὀαϊ 5εθηλβ οτὐἱρίηδ!ν ἴο ἤανα 5αἱἃ ἴμαῖ ζίζαλ τυσίξεα ὁγ {λε οἱάφ οὔ 
τε γᾷ τοὐλίε ΑΛο τυερέ ὀφογε 1..--τὃ. Φαυϊά απα αὐ τῴε ἤομδέ 

97 75γαεὶ ἐὐεγε ἀαηείηρ ὀφζογε “6 41.,} ἴὰ τε]! βίου ὀχαϊδίίοη, τούζὰ 

αὐ λεῖν »εῖσλί, απα τοῦὰ φορρς ἀπά τὐὐ ὦ ἀαγφ-ε ἀπά τοῦ νγες απ 

«υἱῷ ἄγωηις αηα τοῦ γαϊίες ἀπά τοὐὰ ἐγνιδα } τῇς ἰπδιγαπιεηῖβ 
ἰηἰοηἀεα σοτγεβροηά ἀρρτοχἰ πιδίεὶν ἴο ἴῃ ο56 51}}} αϑεα." ---Θ. Ζᾷεν 
ξαρ!δ ἐο τὼς τἀγερλϊηρ- σον οὐ ΔΛιίαελοη τπς Ἰοσαιίοη 15 ἈΚ ΏΟΨΏ. --το 

“πώ ζασαλ εἱγείλε οἱ λἰς λαηα το 116 Αγὰ οΥ Οοὦ ἀρνιά Ἰοοῖ λοαῖ 

4 {έ ,ογ» τὴς οχόρ τἰμπδίσα ] οὐ σλοοῖ {1 (οἴ. (5 θεῖον). Τῆς 
βδίυ δηρ οὗ {πὸ οχεὴ ψουϊὰ 5ῆδκε ἴῃς σατγί δηᾶ τἢτεδΐεη ἴο πλᾶκα 

1τη6 Ατκ (81]] το {πε ρστουπά. --- 7. 4π4 216 τυγαίὰ 97 γαλευελ τὐαᾶς 

ξιπάά ἀραΐηδί ζσαλ] 85 ᾿Ἰπουρἢ με ψοτε δῆτγοηϊθα ὈΥ τῃ 6 δοίϊοῃ, 

μα Οοά φτριοίς ἀνε λεγ 6} ἴῃθτα βθθηῖβ ἴο Ὀ6 ΠΟ ΤΘΆ5ΟῊ [ῸΓ ἴῃς 
σὔδηρε οὗ ἴῃς αἰνίπε παῖηθ, δῃά ἴῃ6 τοχὶ την πᾶνε Ὀδδη ἰπίεγρο- 

Ἰαϊεά. ---- 4πώὦ λε ἀϊεω ἐλθγέ ἐπὶ τλ6 ῥγέδεηες οΥ Οοα ἴον ἴμε τεδάϊηρ 
866 ἴπ6 ποίῖε θείου. Τῆς συδβίίοη ΨῃΥ {9}2ΖΔἢ 5που]ὰ Ὀ6 βῃηϊτῖθ πη 
γγὰ5 ποῖ ἃ ρυΖΖίε ἰο ἴ6 οἰ δσ σοπημηθηϊδίουβ, 50 πιο 85 ἴῃ 6 41165- 

ἴοη ΨΥ δνογυ ον εἶθα γᾶ5 ποῖ ἱηνοϊνεά ἴῃ (ἢ6 βᾶπη6 ίαῖθ. ΕῸΣ 

ἴῃς ψῇο]6 ταηβϑδοίίοη νγὰ5 Ὁ ΓΑΓΥ ἴο ἰῃ6 γον βϑίοῃβ οὗἁ [Π6 ἂν 

ΜΉΝ ρῖνεϑ Βρεοϊῆς ἰπηϑίγας Οη5 ἴογ ἴῃς ἰταηβροτί οὗ [ῃ6 Ατῖ. Τῇ 

ΑΥκ ννὰ5 ἢγϑὶ ἴο Ὀς σονογεά ὃγ [ῃς ρῥτίθϑίβ (Ναη. 45) ; ἴξ ννὰβ ἴδῃ 

Φ ϑότὴξ ϑδηῃοίθπὶ οὐἱδηῖαὶ πιυϑῖοαὶ ἰηβίγιπιεηί5 ἂτα ἤρυτγεά (ἔτοτῦ ἴῃς Αϑϑγγίδῃι 
τη ΟΠ ΠΊΕ η!5) ἰπ ΜΈ Πα 56 π᾽5 ἰγδηϑίαιϊΐοη οἵ ἴπεῈ Ῥϑαὶπὶβ (5207. Ν. Υ.., τ8ο8), 

Αρρεπάϊχ, σπε!εὰ “ Μαβὶς οὗ (πε Αποϊεπὶ ΗἩ Ότονν8.᾽" 
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ἴο 6 ἴἌκδοὴ ὉΡ δηά σαττίεα ὃγ ἰῃς 1νὶϊε5 (4). ΤῇΠδ ρα]ρδῦὶα 
νἱοἸαϊίοη. οὗὁἨ ἴ[Π686 ρτονβϑίοῃβ ψουὰ βθεῖῃ ἴο Ὀξ ἃ γθάβοῃ ΨΥ ἴΠ6 
ΜΏΟΪῈ ῥγοσεϑϑίοη 5ῃουϊὰ οοτηα ἴο ρτεῖ. Βυῖ 16 ἔλοῖ 15, ἃ5 ΠΟῪ 

δΘΏΘταν οοποεάεά, τπαΐ της πιεῖμοά οἵ Παν!α 51οννβ 15 Ἰρποτδῆςα 

οἵ ἴμε μεν τς] τερυϊαῖίοη. ἴ92Ζαἢ ρᾶνε οἤξησα Ὀγ ἢϊ5 ἴοο στϑαῖ 

(Ἀγ ΠἸΑτιγ ἴῃ ἰαγίπρ Πο]4 βυάάςηϊγ οὗ ἴῃ8 βαογεὰ δβιῦρ]θηι. “ΓΠΪ5 

5. 411 παῖ 15. ἱπηρ!εἀ ἴῃ {πε ἴεχῖ. ὙὍῈδ νταῖῃ οἵ Ὑδῆν ἢ ψγᾶ5 Ὀαϊ 

ΠΔΟΠΊΘΏΑΓΥ, ἃ5 15 ενποεά Ὀγ ἢἰ5 {τεαϊπιθηῖ οἵ ΟΡεά- Ἑάοηπι. --- 
8. Τῆς τεπῖρεσ οἵ δην ει γνὰβ τεοϊργοσαῖθ Ὀγ αν ἃ γῆ τσας 
4η07} “λα! γαλευεὴ λαι ὄγομρλξ ἀεείγεσηοη μῥον ζύρεαλ] ἰἰτετα!]ν, 

λαΐ ὀγοζεμ α ὄὀγεαελ, ϑις ἢ ἃ5 ρίνεβ ἃ οἵ ἱπῖο ἴῃῆ6. μαηὰς οἵ τε 

Θπεηγ. -- 9. ΤῊΣ ππηδοςουπίδο]ε σοπάποϊ οὗ Ὑδηνθῃ ψἤδη Πανὶ α 

ΜᾺ5 ργερδγίηρ Πἰπὶ ἃ πεν τοϑίάεησα δηα δ ΠΟΠΟΊΓΒ, ρᾶνα Γίβ6 ἴο 
ἔξδυ 85 ΜὙὙ6}} 8ἃ5 δῆρεσ. αν 5 χαξβίίοη : ον σλαΐ τὰς Αγᾷ οὗ 

γαλευεὴ εοηις 'ο πῖό }] ἰ5 ἴῃς Ἔχργδαβϑίοῃ οὗ ἢἰβ ἔδαγ ἴο ἤᾶνβ ᾿ξ σοπὶα 

δῖ 411, ἢοΐ δῃ ἰπαυίγυ 85 ἴο ἴῃ6 Ὀεβϑί νὰν οἵ Ὀπηρίηρ ἰϊ.--- 10. ες 
τύας ποί τοῖδίηρ το γενιοῦό ἑὰς Αγὰ οὐ γαλενεὴ το “ιε εἰἦν οΥ Φαυϊα 

ἴο [Π6 οἰϊδ46]. [{ νγὰ5 ἴο 4}} ἀρρεᾶάγαποβ δἰγεδαγ ψπῖη (ἢ 6 ἴονῃ 
οὗἉ 76γυβδίθιη. ---- Αἴ μεγηφα 12 ἀείαἶ ἐο ἐδε ἄσμδε οὐ Οὐεά- Ξάονε τὴ 

Οὐαί ομδ οὗ βενεσαὶ ΡΠ} ΠἸ5[1η65 ἴῃ Πὰν ἀ᾽ 5 5ευνίο6. 

1. Βα. ρῥγεῆχεβ [8 νεῦβε ἴο 5ὅ, τπδκίηρ {πε ραίμεγίπρ οὗ 4]} 153γδ6] ἴο 6 ἴοσ 
τὰς Ρυγροβε οὗ ἱακίῃηρ [ετυβαίεα. 116 {Π 6 πιᾶκαβ ν.3 (οἸ]ονν αἰγεοῖὶγ οπ 512, 
858 [που ρἢ Πᾶν! ̓ 8 ὑγηρίπρ ἃρ οὗ ἴδε Ατκ ψᾶβ5 θεσδυβε ἢ8 Κπὸν παῖ Υδῆνεῃ 
Βαὰ εϑβιδ } 5ῃεα Πἷπη 45 Κίπρ' ονεν ἴϑγαοὶ. ὍΤῆδ ργεβοηῖ βεοϊΐοη ἤόνένεῦ γτεδα5 

Ὑ6}} 85 ἰξ βϑἰδπάβ, {πε δεοδές οὗ ν.2 τεξεγγίπρ νυ! θην ἴο τῆς γοιρι πίδπ οὐ 

Πγαεὶ οἵ ν.. πΌΣ ἴοσ ἡῦνον, οἵ, Ὁτ. δηὰ ϑομπι. --- Ἢ} ἰ5 δυρεγῆυουβ δπὰ 

ῬΙΟΡΑΡΙΥ πῃ δγΌπεοιβ5 ἰηβουίίοη. ΕῸΣ 30,οοΟ (δ᾽ 48 70,οοο. --- 3. "530 

νου παΐυγα! ν ἀεῆποε τπῈ ρεορὶε ψ ἢ αν 85 ἐλὲ ὀμγρήὴενς οὐ 7μααλ, ἀπὰ 
15 50 υπάοτβῖοοά Ὦγ (6. Ιδυΐ ἱπ [Πα οαβε νγὰ βανὸ πὸ ἱπεϊοδίίοη οὗ {π6 ρἷδος 

τ πετε ΠΟῪ νγεγε ἴο πὰ [ῃς Ατκ. Ὑμπαῖ ρίαςς 15 σα] δ Ὁ ἴῃς ΟΒτοηΐοϊεσῦ ΠΡ Σ3, 

80 παῖ ἰἴ 18 ΕΑ5Ὺ ἴο οοτγεοῖ ἤδγα ἴο "πη" »2, [ἢ " Βανίῃρ Ὀδεπ ἀυρ]ϊοαῖεα 

(νγε.), οτ ἴο ὑπῆν γιῦν3. Βοῖὰ 1 (τ. 136 δῃὰ 705. 15 Ἰἀθ πεν {πε ρίαςος ἢ 

Κίηδιῃ 7 εατῖπι. --- Ὁ 90] οπς οἵ ἴπε ἴψψο ψγοσβ ἰ5 βΒῃρετγἤυουβ, Ἰδοκίηρ 450 ἴῃ 
Φ. --- 8. π;3}2 ἼΦΝ] 5. ῬΟΒΒΙΙΥ σοτγαρῖ, ἃ5 ἴξ ββεῖηβ ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΥΥ ἴο ἀεβοῦῖρα 

1Πς Ἰοσφίίοη 80 Ἐχδοῖϊυ, ἀπὰ 1 ἰβ οχηϊῖεα ὈΥ ΟἩγ. --- κἹΣ}] Παγα 8 ἔοσ πιρ. τς 
ὙΠΝῪ]) 8 παῖυγα! νυ ταδὰ 88 υπν οὐ γπν, Βαϊ ἴξ Βεθ:η5 βίγαπρε ἔΠαϊ Ὠ18 Ὀγοῖ με 

Βῃουϊά ποῖ Ὀς παπηδὰ 85 τν 6}} 88 [7228 ἢ. τιν, 8ἃ8 δποῖμου ἔογπὶ οἵ ἸῺΝ, 5 ἃ 

ῬοββὉ]6 ῥγοόρδῦ πᾶπιε 80 ἴπαὶ 1 ἢᾶνε τεϊδϊ πεὰ ἱϊ. --- πϑΠ Π».] 15. δΔἢ ΟὈνϊοι8 

᾿888 οἵ ἀϊϑαρτεεπηθηῖ, ἀπά ἰΐ 566 π|5 οἴθασ τΠπᾶΐ ἴῃς ἐγς οἵ ἴπΠῸ βογῖθε ψδηδοσγεα 

ἔτοτι πῶ Στ, δῖ ἢ 6 μδὰ ͵υϑὲ πτίττεη, ἴο ΠΩ» Θαυ]γ ἴῃ [.6 νϑῦβα 80 δὶ ἢῈ 
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τερεαϊεὰ πΡ525... ΠΦῚΔ Ῥείογε ἢε ἀϊβοονετγεὰ ἢ 15 πιϊβίαϊκς. ---- ὈΣΌΝΩ ἸΥῪΝ 7} 

Δ Κ65 ΠΟ 5686, εἰϊπετ νὴ ἢ ναὶ ρτεοεάεβ οὐ ψίϊμουΐ ᾿ς, γε ἂτε σοῃιρεϊεὰ 
ἴο βῦρροβε [δῖ ἴῃ ἢΐβ σοηζαβίοη ονοτ ἢΪ5 Ἔτγοῦ ἴῃς βογῖρε οὔρεα βουμλειϊηρ. 
ὙΥμαἱ ἰ8 πβεεάεά ἰ5 βἰ πιρὶν δὴ διβηγπηαϊίου {παῖ ζίασσά τυα ῥοαὶ Ὁγ ἴπε 5ὰς οἵ τῇς 

Ατκ. --τδ. ὈΦΥΣ ῪΡ 723} ἰ5. ἀμί 6} }Π}Ρ.0}] 6 --- ἐγ2γεης ἐγέσς σατιαΙ Υ ἤᾶνε ΠΟ 

Ρίαςε Βετε, ἃπὰ ἴο τηᾶκε ἴΠ6 ψνογὰβ πηδεδῃ τοῖδά αὐ σιαρρεεν ο ἐγισέγ ἐμ ἐρεῖς τι ααἷε 
973» τυοοά (ἘΝ.) 5 ἴο ἱπδετῖ ἴπε πιαὶπ ἰάεα ἱπίο ἴῃε ἰεχῖ. Νὸγ ἰβ 'ξ Κποννῃ 
παῖ ἢγ (οἵ ογργεβ5) ννοοὰ ννᾶβ υβεὰ ἴῃ ἴῃε τπιδπυίδοϊατε οὗ πηυβίςαὶ Ἰηπι γα πιεηἴβ. 

ΜΠ πιοβὲ τεσεηΐ εἀϊϊοτϑ, [πεγείογε, νγε βΒῃου]ὰ οογγεοῖ ἴο ἴῃς τεδαάΐϊηρ οἔ ζῆν. 

-ολΦ2} 19 523 -- τῆς ἢτβὲ ἵνο ννοτὰβ οσοὺτ ἀραὶπ ἰπ ν.}4. 65 δδ5 ἃ ἀουθῖε 

τγδηβδίίοη, ος ἢ] οὗ νῃϊς ἢ σοπῇτγτηβ [15 τεβιογαίίοη, ἴῃς οἴμεν Πα] Γ σοπϑἰϑῖβ 

οὗ τε νογὰβ ψῃϊοἢ τεργεβεηΐ 1) 522 ἴῃ νι, Ὁ5}}}}2 βεεπὶ ἴο θὲ σὐσέγα ([λ6 

νογὰ ἰ5 τεπάεγεὰ σείστροις ὈΥ Α4. ἀπὰ ὅγπι. δοοοτάϊηρ ἴο ΕἾ6].}), ᾿πβίγαπιεηῖβ 

υιϑεὰ ἴῃ ἴῃς ΜγΟΥΒἢρ οὗἁ 1515. ---- θ,. 1)2)] θυ! ἀθ ΠΕ} ἃ ργορεῦ πᾶπια; ἴπῈ ἐπάθανουγ 

οἴ βοπῖε οἵ ἴῃε σοπιιηεηίδϊοτβ ἴο παῖε ἴξ ππεδη ἱπάεῆηίϊεϊγ, ἃ εεγία ἐρε ΤΠγεβῃϊηρ- 

ἤοοτ, 15 ποῖ βυβίαἰπεά ὈΥ ὑδᾶρβ, ποῦ 15 ΤῊ.᾽5 ἱπϊεγργεϊδιϊίοη βαεω οἵ δεγηρεαριθρέ 

᾿π ἀϊδεϊποιίοη ἴτοπὶ ἃ ᾿επηρογαγυ ἤοοσν υϑεὰ ΟἿΪΥ ἴογ ἃ ρατίϊουϊατ βεϊὰ οὐ ἀυτίηνσ 

οῃς 8εᾶάβϑοῃ. ἈΝΒεῖμεσ ΝΟΠοη 15 ἴῃς οοτγεοῖ πᾶς, οὐ Ψπεῖθεν με 5ῃου]ὰ τεδὰ 

Ἧγ 5 ἢ Οἢτ., οσ Νωδάβ νὴ} 658, σαπηοῖ θὲ ἀεϊετιίηεά. (6 γεδὰβ Ἥρνὰ τοῦ 
᾿ἸΙεβυσαίου, ἂπι ενϊἀεηΐ οοττεοϊίοη, ἱπίεπάθα ἴο τπᾶκε ἴῃς Ατκ βε]εοῖ 115 ρεστηδ- 

πεηΐ δῦοάς ἰδ εδυ]γ. --- Π5 Φ}} τϑαυΐτεβ γν ΓΝ ΨΒΙΟΙ 5 τεδὰ ΟΥ̓ 8}} (ἢς 

γειβίοηβ δηὰ Ὀγ (ἢγ. (ν ϊο ἢ πόνενατ σἤδηρεβ ἴῃς οτάεσ οὗ ννῇαϊ ἔο]]οννβ) Ὀυϊ 

[85 δοοϊἀεπίϑ!Υ ἀτορρεά ουἱ οἵ 38. --- 305. ἰ8. ἃ τᾶτε νογά δπηὰ ἴῃ ραϑϑᾶρεβ 
ἴπ Μ ΠΪΟὮ ἰξ ὀσσυτβ ἰἤτονν {{π{|6 Ἰρμϊ ἀροὸπ ἰϊ8 ππεαπὶηρ ἤετα. [ἢ 2 Κ. 988 1 ἰ5 

υϑεὰ ἰγαπδιενεὶγ οὗ τὨγονὶπρ 8 ρεύβοη οὐΐϊ οὗ ἃ ψίπάον. [1 νου! θὲ παίαγαὶ 

ἴο ἱπίεγργεϊ πεγὸ τπεγείογε “ὅς οχερε εαϑί 1: ἄοτυα. Βαϊ ἴῃ ορ]εοῖ ννουϊὰ ῥγεῖΎ 

ςετίδ ΙΥ Ὀε ἐχργεββεὰ ἰξ [5 ψεγὲ ἴε τηεδηΐηρσ. Αποῖπεσ τηεαηὶηρ οὗ ἴδε 

γε ἰ ἴὸ γείφασε ἃ ἀενῖ, ἀπά ψε τηϊρῃϊ σοηῃ)εοΐατε [Πδϊ {με οχϑη οὐ ῤῥεω, Ἰοβὶῃρ 

τιεῖγ ἰοοϊμο]ὰ. Βοομαῖῖ (Αέφγοσο. 1. 11. (8ρ. 37) οἰϊεβ Ατγδῦϊς δπδὶορυ ΜὨϊοἢ 
ψου]ά τηᾶκα ἴῃς νετῸ τηθδῃ τυόγέ γεὲγεα, (ὃ περιέσπασεν αὐτήν βεετηβ ἴο ἢπὰ 

με οδ]εοῖ ἐχργεββεά --- ϑῈΨ ---δηὰ 80 νν ἢ} Γ τ) 0. Οαὐεϊγαόαπέ Ἶ, ϑεετβ 
ἴο Ὀε ἃ σοπ)εοΐατα ΟὨΪΥ͂. --- Ὁ Ν 5] δῖε ἴπῈὶ γὴν) Ἔχργεββεὰ αὔονε 15 βυρεγῆωι- 
Οὐ. --- ὅΦ.Τ5}] 5 Ἰδοκίηρ ἰῃ (58 ἀπὰ ἐπετείογε βυβρίςίουβ. ΤΉοτε 'β πὸ Ηεῦτενν 

νοτὰ ὅῷ Κπονῃ ἴο ἃ5: ἐπὶ τῇ προπετείᾳ (51: “πε; ἱεριογίίαίε Ὧν: 2γὸ ἴφηπο- 

γαμία ἴ: ὄφιν 5» ζ βεέπὶ ἴο ρὸ Ῥδοκ ἴο ἃ οοπητηοη βουγος νν ἢ] οἢ ἱπιετρτγεϊεὰ 

τῆς νοζά ὉγΥ {πε Αταπηαῖὶο. Ὑὴὲ ργεϑεηΐ τεμάεπουΥ ( ε., Ὀτ., Βα., ΚΙ.) [5 ἴο 

τερατὰ ἴπε Ρἤγαϑε 85 ἴπε πιυϊ] δῖε τεππαῖηβ οὔ ἴῃς νγοτάβ οἵ πε (ὨὨγομίοϊεσ: 

“ΝΠ Ὁ; γὙὉ τὸ ἜΦΗ ἽΝ Μόοτα ἹἰκΚεὶγ {ΠῈΥ̓ τερτεβεπῖ δὴ δἰϊεπιρὶ ἴο ρῖνε ἴῃς 
ἐχδοῖ Ἰοσαιίοῃ, πονν ἀπίηιε! Πρ ]ε. ΚΙ. σοπ]εοΐατεβ 25. Ὁ; ΜΒ ΊΟἢ ἢς ΒΌΡΡΟΒ65 

ἴο πιβϑῃ ογἘ “ἀξ οἱ ας ὀεαρε οἵ ἴῃε σατί οὐ ψῃϊοῖ Ὀζζαῃ 584ῖ. Βαΐ (ῃϊ5 18 ῥτε- 

οδηουϑβ. ---- 2.ὉΝ ΠῚ ὉΣ7 ον ψΒῖςῃ Οἢτ. μ85 ὉποΝ 0 ἃ5 ἢ85 65", ΤῊε Ἰαδίζετγ 

ἰδ ΡΓΟΌΔΟΙΥ οτὶρίπαὶ, ἴογ ἰὶ νγου]ᾷ Ὀ6 πιοτς ᾿ἰκεὶν ἴο ὈῈ σοττεοϊεά ἱπῖο {πε οἴπεῦ 

Ῥῆταβθ (58 σοπιρίπεβ ἴῃς ἵννο τεδάϊηρβ. --- 8, Ν ΛΠ} τηῦβὲ Ὦρ “ ἱπιρειβομδὶ" 
88 ἴῺ 5:11 ᾿ἰπβίδῃ 68 ---- ση!ό ἐαἰΐεα τῃε ρ͵δος, εἴς. --- 10. Ὀση τ Ἴ2;}} ἴδε βεοοπὰ 

Ῥδτῖ οὔ ἴ8ε πᾶιηε 8 ργοῦδὈ!]Υ ἴῃε ἤδῖης οἵ ἃ ροά, ἀπὰ ἴπε ννῆοϊε συτγεβροπαϑ ἴο 
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πλπδο, ὙΠαῖ ἴῃς πιὰ ννὰ8 ἃ ΟἸκτε, δηά τπεγείοτε ἃ Ῥἢ ἢ βιῖπς, 18 ρα γροβεὶῦ 

Ἰβπογεὰ ὃν {π6 ΟὉῃτγοπίοϊθγ, νῆο ἴδ κε. ρὶπβ ἴο βῆγο!! ἢἷπὶ 85 ἃ [,ενὶτε ἀπά ρυϊ 

Βΐπι ἀπιοὴρ {πε ἀοογκεερεῖβ. Οἱ οουῖϑε, 85 ἃ (ο]ονεν οἵ ἰδανὶ ἃ δηὰ ἃ σεβϑίἀ επί 

ἴπ τῃς ἰαπὰ οἵ ἰϑγδεῖ, ἢ ννᾶβ ἃ ψουβῃῖρρεσ οὗ Υδαννεὶ. 

11-19. ΤΊ βθοοπὰ δἰθιιρί. --- 11. Ὀυτίηρ (6 ἴῆτεα τομῇ 5 
οὗ ἴῃ6 Ατκ᾿5. βογοισῃ, γαλευεά ὀί:εεα Οὐεά- Ξάονι «πα αὐ ἀξὲς 

ἀομ56}] Πθῖπ τ ἢ τίσ Πε5. Οὐ. Ψψἢ ΟὨΠ]Πάγθη γα ἀγα ποῖ το]ά, 
Ῥτοθάῦγ ννιἢ ὈΟΙΉ. --- 12. ἼΠε Ὀ]εβϑίηρ σοηξειτεά ὑροη ΟΡεά- 
ἙΕάοιὴ ἰ5 ἴῃ 6 τϑᾶβοῃ Ψψῃγ Πανὶ στεηενα ἢἰ5 δἤοσγι. Τῇΐβ ἰ5. οοῃ- 

σραϊεὰ ὈγῪ ἴπ6 (ΟἸὨγοηΐο θσ, νὴῸ ΒΌΡΡοβεβ Πανὶ ἴο πᾶνα ἃ ἢχεά 

Ῥυζροβα ἀυπηρ 4}} 1ἴῃ6 ἴῆγεα πηοηῖῃβ. (δ᾽ σοτγθοῖν ἱπίθγργοῖβ 
ΜΏΘη ἰξ ἰηδοτγίβ : απ 7ραυίη τ«αἰά : 7. τοῦ ἡεγη “16 δέσεείηρ 10 γῖν 
ἀομϑέ. --- 18, Ἡγλεη “ιε ὀεαγεγς 97 16 41γξ ἀαά »νιαγελεα εἰς ῥαεες 
ΔηΔ ἴξ νγὰβ 1ΠΘγαῦν νι ἀθης {παῖ Ὑδηνεἢ νγὰβ ΜΠ] πρ ἴο ρο, ἀξ 

σαεγίβεσά απ οχ ἀπά ἃ γαϊίην αν 5 ἀπάουθιθα]ν ἴπε βυθ]εςῖ. 

ΤῊ οἤδηρα ἔγοιῃ ἴῃ6 σατί ἴο 1Π6 5ῃου] ει οὗ πηδη ννὰ5 ρτοπιριεὰ 

Ὀγ 186 ἔδοιϊ τῃπδὶ 1ῃ6 οατί δα ῥσγονεά υπίοτγταπαῖα οἡ ἴῃ6 ῥσγενίουβ 
οσσδϑίοη. ΠΪ5 δῖ ΠΟΥ 5ἤονγθ ΠῸ ϑυβρίεϊοη ἰῃαὶ ἴῇ6 [ὈΥΓΊΘΙ νγᾶ5 

16 Ιερα], οσ ὄνβὴ ἴῃς ττδάϊοηδὶ, πλεῖ ῃοά. Ρτγαςῖίοδὶ σοηβίἀθγα- 

Το ΠΊΔΥ 4150 ἤανα ψεὶρῃεά, ἔογ ἴῃς δϑοβδηῖ ἴο ἴῃς οἰϊα 6] τνᾶβ 
ῬΙΟΌΔΟΪΥ βῖθθρ δῃὰ ροβϑί]γ νυ πάϊηρ. ὙΤἬΕΓΕ 15 ἢο ἰηαϊσδίίοη {Πδὶ 

ΤΏοΓα ἤδη ΟἿΘ 580 τ ῆσα 45 π]δάδ ἀυτγίηρ ἴ[ἢ6 ρτόρταεβ8. -- - 14. 4πά 

]αυϊά τὐας ἀαπεὶηρ) ἴῃ8 ψογὰ οὁσουτβ ΟἿ]Υ ἰῃ [ἢ 15 ραββᾶρε δηάὰ 

566 Π15 ἴο πηθδη τυἠίγριρ, {|κ6 τῃ6 ἀδνοίίοηαὶ ἀδησίηρ οὗ ἴῃ 6 ἀετ- 

ν 5865. -- 4“ηπ4] Ζασία τυας ρίγαάεα τοὴὰ α ἤἥπεη ἐῤλοα 1 5ισῇ 45 ἴῃ 68 
ῬΙεβίβ ΨΟΓα, τ 5. 23. γε 5ῃου]ά ρσόραῦϊυ τπ]ηΚ οὗ [15 45 ἃ 5: Πρ 
οὗ οἱοίῃ κα τῆς σα» οἵ ἴῃς Μοβίεη. ε]ρίουβ νεϑιπηθηῖβ ἃσα 

δγνίνα 5 οὗὁἨ δα! εῦ σοβίατηθ. Τῆδ βοδης 655 οὗ [ἢ15 ἄγθϑβ, 85 σοῆ- 

ἰταϑί δα ψ ἢ [πε ἰοηρ τοῦα ἀρρτορτίαϊε ἴο ἃ Κίῃρ, ἰ [6 στουπὰ οἵ 

ΜΊΟἢΑ]᾽5 σοπίειηρί. -- 15. Τῆς ῥτγοσεβϑίοη σοητηυθα τουΐδη τλου δῆς 

απα τὼς τομρια οὗ ἤγιωηβεί  ἃ5 ΔῈ τοῖρῆϊ 58. τοὐϊὰ σλοιεήίηρ απ 

ὀαγε. Μακίηρ ἃ Ἰουὰ ποῖβε νγὰβ Δῃη δοῖ οὗ ᾿νουβϑῃϊρ 845 ἰδῖθ 5 ἴῃ 6 
{πὸ οἵ τῃε πα] πηϊϑῖ. --- 16. ΤῊΣ νεῖβα ἰβ ἀδϑείρηθα ἴο ρτεραγα ἴῸσ 

τῆς 5οθῆδ δῖ ἢοπΊα, ν. ἢ, Α5 ἴξ Ῥγεακϑ ἴῃς τῃχοδα οὗ ἴῃ 6 παγγαῖϊνε, 

δηᾷ ἰ5 ἱπισγοάυςεα αὐ κυναγάϊυ, ᾿ξ 15 ρευῃδρβ δαγεάδοϊἝ.οπαδὶ ᾿πβοσιίοη. 

Οοττγθοϊῖίηρ ἴῃε ορεπίηρ νογά, ἴῃ6 νεῖβα βϑᾶγβ : “45α 29 Αγὰᾷ οὔ 
γαλτουεὰ τῦας εοηηῖηρ πιο ἐς εἷΐν οΓ 2αυϊά τὐῆση ῆίελα τκε 

ἄαμρλζεγ 97 δαμ ἐροζειί Τγομρὰ “46 τοίπάρτυ ἀπά σαστν Αἱπρ 
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αυϊά ἐαῤίηρ απα τυλίγἤηρ, απα «ἦς ἀξοεῤίεεα ἀΐνι ἐπὶ ἀδν ἀσαν ] 

τὴς αἱρηϊγ οὗ ἃ Κίῃρ μβαὰ θδϑθὴ το Ὀείίζεγ ουβεγνεά Ὀγ 540] ννῇθῃ 
ἢ6 ἰαγ ἀονγῃ Ὠδκεά ἴῃ ἴῃ σοπίρδηυ οὗ ἰῃ6 ρσορῃβίβ. Βαΐ [ἢϊ5 586 

οἤοβα ἴο ἔοτρεῖ. ---- 17. ΤῊΣ ϑυσςαβϑῆι! σοπο]υβίοη: 74} σεΐ 1.6 

Αγ ἴηι ἐς ῥέαεε, ἐπ 6 ἐπέ τολίεὰ Φαυϊά λαὰ φιϊλεά 79» 11] 
δηὰ (ἢς τϊεβ οἵ βδογίῆςθ νγεσα οὔβεσνεα. --- 18. Αἴ ἴῃε σοποϊυβίοῃ 

οὗ ἴῃ6 βδοτῆοεβ Φαυΐα ὀῤσεσεα “16 ῥεοῤῥε ἐπὶ 16 παρὸ φῇ Υαλιυελ] 
τῃαῖ Πε δοϊβα 85 ρχὶθϑὶ 56 615 εν] ἀεηΐ. --- 19. Πανὶ αἰβιγθυϊεά το 
[86 Ρβορὶβ ὑγεδα, γαἰβίπϑ, ἀῃα (ἀρράγβηί)γ) οἴμαοσ νἱοῖι415. 

11. Τῆς οοπ)εςσίυγεβ οἵ {με ἘδΔΌΡΙ5 οἡ ἴδε ᾿]εββὶηρ οὗ (γα ϊ[] 655 σοηίετγεὰ 

ρου ΟὐὈεά- άοπι ἂτε ρίνεη ὈΥ Θοῆπι., Ρ. 277. ὙΤῆὲ ΟΒτοπίοϊοσ ἰπβεγίθ ἤετγα 

ἴῃς δοοουπὶ οὗ Η Ἶγαπι 5 επλ α550, οὗ 1) αν] 8 (απ γ, πὰ οἵ ἴῃ ῥγεραγαίϊοῃ 

οὗ ἴμε 1νιϊεβ ἔου ἴῃς σοπιΐηρ ῥτοςεββίοῃ. --- 12. Ὁ" Ν5] Ὁ καὶ εἶπε Δαυίδ 

᾿Ἐπιστρέψω τὴν εὐλογίαν εἰς τὸν οἶκόν μου (61, ννὨϊ ἢ 5 τερτεδοηϊεα αἷ8ὸ ἴῃ Ϊ 

((οά. ὕεται. 7 ἀρυὰ ϑαραίίετ, εἰ (οά. [,ἐρ. Οοἴἢ. ἀρυὰ Ψψεγοθοπα). [ζ τηδν 
Ῥὲ οτίρί πα], μανὶπρ θεεη οπιττεὰ ὈΥ 38) οἢ ἀσοουπὶ οἵ [5 ἴγᾶπκ εροΐϑβπι. ---- 

18. Εοτ ἴδε ἢγβῖ οεἴδυβε (δ Π88: αμα “λεγε τοῦς τοΐτἦ ἀϊηε [οὐ τυλίὴ “ἀονι} σεύενε 

ὀαμκαάς. ὍΤὨδ τεδαΐηρ 86ε πὶ ἴο πᾶνε δτίβεῃ ΟΥ̓ σογγυριίοη οἵ 3ῆ. --- 14. “5.)} 
πε ψοτὰ ὀσουγβ ΟΠ]Υ͂ μετα δηὰ ν.1δ,; (τ. οπιὶῖβ ἰξ ἴῃ ἢΐ5 τεργοάποιίοη οἵ [ἢ ]5 
γεῖβε δηὰ βυϊϑιϊυἱο5 ῬΠ: Ὁ ἴοτ ἴξ αἵ [15 βεσοπά οσουζγοῆοθ. [1 ννὰ5 οἰ ποσ οὔ βο- 

Ἰεῖε ἴῃ ἢἷ5 τἴπηθ, οὐ 6 τπουρὶ ἰξ ἀπαϊρπϊβεά, -- 1δ. 1052} 185 οὐηίτἰςὰ γ (61,85 

δηὰ 3 Μ995. οἵἉ 38. --- 16. τπ'5}]} ἰ5. οδγίδϊ ΠΥ {πε ψνγοηρ ἴεῃβε, ἃ5 ἴῃς (Πτγοηΐοϊεῦ 

βΒῆονβ ὈΥ σοτγεοιίπηρ ἰξ ἴο "πὴ, Ενδη ψ ἢ ἴῃς σοτγεοιίοπ, ἴῃ νεῖβε τεδ 8 νὴ κ- 

ψαγάϊγΥ; ἰτ ἰβ ΠΏ Ο ββατΥ δ͵50, ἔοσ ΝΜ] ἢ 8} 5 τεπιδγκβ ἀγα 56] -εχρ] παίουυ πὰ 

δε 5ἰτυδίίοη πεεὰ ποῖ ")Ὲ ἀεβογίρεὰ ἴῃ δάνδῃος. ---- 0. } [8158 δῖεπιὶ ὁσουτβ Παγα 
οὔἶΐγ, ἴη6 ΟΔ] ἰπ ὅδη. 492" ο]γ. --- 1θ. Φ' 85] ἰβ βυβίαἰπεά ὈΥ βοῖῃξ ἀπαϊορουβ 

Ράββαρεβ, 1 Οἢγ, 2728 ἔχ. 117 7ετ. κτῦ2, ---- ἼρΦ’Ν} 5. ἐπι ίγεὶγ ἀπκπονη. ΤΠ 

νΘΥβίοβ ΟΠΪΥ σοπ)εσίυτε, ἃ5 15 βϑῆονγῃ ὈΥ Ὦτ., Δπἃ πὸ βυϊϊαῦ]ς επηεπάδιίοη ἢ85 

γεῖ Ὀεδη βυρρεβίεα, οἴ, αἰϑο 185. 7 λεέμεηρέη, . Ρ. 213 ΠΕ, 

20. Οη Παν!ά᾽ 5 τεϊυσηῃ ἴο ἢἷβ ἤουβε, Π5 νι Μίςἢδ] ρτεεῖβ ἢϊτὶ 
ΜΠ τῃ6 βαγοδϑίίο ἐχοϊδπηδϊίΐοη: ᾿ὔἴοιν ρίογίομς τὐας 176 Ζίηρ οὗ 

2εγαεί ας ἠδ ἐχῤοτεά λινιδείζ 20ο- αν) το 1216 ἐγὲς 97 Δϊς φογυαρ ν᾽ 

»ιαίάς 3 Τῇ σοτηραγίβοη Ψῃϊς ἢ [Ο]]οννβ μά ϊοαῖοϑς τμδὶ ἴἴ τνᾶβ ἴπ46- 

σϑηΐ δβχροόβαγα ψῃϊοῃ πηονεὰ ἢδσ ψγδίῃ. ---- 291, 22. Τῆε τειϊοτὶ τε- 
τηϊηἀβ Πδῖ οὗ ἴῃ (]Π]1Ἔη ἔοτίυπηεβ οὗ μεσ αμην: Ξε,ογε Υαλευεὰ 7 
τὐᾶς ἐαπείηρ, Βιεσεεα ἐς Ὑαλτυεὰ τοῖο εἤοσό νι αὖους τὼν ,αϊλεν 

σπμα αὄσυε αἦΐ λΐς λοις" ΤῊ σἤδηρα ἴῃ ἴῃ6 ἴαχὶ Ψ}} Ὀ6 ἀδέεηἀεά 
θεῖον. Τῆς ψογάβ ς᾽ εοριριαραῖ γ»6 ας φγίμες οὐξρ 106 φεοῤίξ οὗ 

γαλιυεὴ βθετὰ ἱπίεπάβα ἴο ροίΐηϊ (ἢ σοπίταδὶ θεῖνεθη ΑΡ μ81}}5 

ΔΡΡσεοϊδιοη δηα Μίςμα]᾽ 5 ςοηϊθπιρί. ΤῊς ᾿δϑὶ οἰδιιϑβε οἵ ν δ ὃ6- 
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Ἰοηρβ νι τῃ6 (ΟἸ]ονί πρὶ νοῖβα : “44 7 τυἱ φῥογέ ὀφ)ογε γαλεσελ, 

πώ εὐ ὁφ γεΐ πιονε ἐϊνἠ μέν ἐοίξενεα Τζαη τἀϊς, απ τοὶ δέ ἐρτυέν ἐγι 

ἀλιἶπὸ 6γέ5. βιέ οὔ “16 γνιαϊεΐς οὐ τυλονι ἕλοις ἀασέ φῥοζέῃ 7 τλαδ 

σμγεν δέ ἀεί ἐμ ἀσπομ»} ἴῃς Κίηρ γυ5ῖ5 [Π6 5εη88 οὗ ἴΠῈῸ σοϊηηοῃ 

Ῥεορὶε ἴο υπάετϑίδπα ἢ15 το] ρίουβ ΖΘ]. Α58 ἔοσ Μίο]δ])᾿ 5 ορίηίοῃ 

ἢε ἄοδϑ ποῖ νδϊις ἰΐ. --- 33, ΤῊς ἠαΐαγαὶ υπήετοϊαπήϊηρ ἰ5 {παῖ 

16 εβισαηρειηεηῖ Ῥνὰ5 ἴῃ6 τεᾶβοη (Ὁ ΜΠ Οἢ4]᾽ 5 οἰ} 4] 655} 688 ---- ἢοῖ 

τῃαι 586 νγὰβ8 βί το ἢ ὈΔΙΓΘΉη 685 ὉΥ Ὑδῆνε ἢ, ἃ5 βοῦθ ἢανθ 

ΒΌΡΡοβαά. 

20. »12} ΓΥΠῸΝ] ψουὰ Ὀς ἴῃς Ἰοννεϑὶ πια ἀβεγνδηῖβ, οἵ. [Ὡς ρῆγαβε ἡ σεγυαρῆ 

οὐ Ξεγυαρεές. -ττ- ΓΛ Ὰ) ΓΥΣ2.2] ὕνο ἔογτηβ οἵ τῆς ἱππὶϊς σοπδίγαςϊ, ῬτΟΡΔΌ]Υ ὁπ 
5 δῃ ΕἸγοηθουβ ἰπβεσίίοπ; εἶδα σοηῆαδιίοη οἵ ἴνγο γεδαϊηρβ ἢα5 ἴδ κοῃ ρίδςο. --- 
Ὁ] ἰ5 υϑει οἵ ν]]ὰ ἀπά γε} κ]εβθ πιεῃ ίγοπι γμοπὶ, οὐ σουγβα, ΠΟ ΠΟΥ οδη- 

ποῖ θεὲ ἐχρεοϊεᾷ, (ὖ βεοπὶβ ἴο πᾶνε γοδὰ Ὁσπρ πη, θὰϊ γε ἤᾶνα πὸ ονίάεπος οἵ 

ἃ οἶα58 οὗ ἀαρεεῦς ἴῃ 5ταοὶ ὙΠῸ σου] ρῖνα ροΐπὶ ἴο βιοἢ ἃ σοπιρᾶδτίβοῃ. --- 

21. την 500] πεεάβ ἴο ΡῈ σοπιρ!εῖεα ΟΥ̓́ΔΏ αῇιτπιαϊίοη. οὗ βοπιε Κίπά, νυ" οἢ 

ψε Πηὰ ἴῃ (5 ν»ηϊοἢ τεδὰβ: ὀρχήσομαι- εὐλογητὸς Κύριος. Τί [ΠΪ5 ψετα οτὶρίηδὶ 

“Ὲ 5ε6 ον [ῃ6 βογῖρθε οχϊττεὰ [ἢ ννοτγ 5, ἢΪ5 ἐγς [4]Ππρ' ἀροη ἴῃς βεςομα ΠῚΠν 

ἰπβίεδά οὗ ἴπε ἢτβῖ. 11 56 Ὲπὶ5 ρος ἐμεγείογε ἰῃαὶ ννὰὲ βῃουϊὰ τοβίοτε ἴῃς 
ψΒοἷς, τεδϊηρ ΠΥ" 2 ἼΡ᾽ Ὁ ὯΝ πλπλ 0. ΤῊΣ ρατγίἰοῖρ]ε Ἴρτθ 5θεπιβ τη 6 
πιοϑὲ παίυγαὶ ἔουτη. -ττ- Ἴ2) ὯΝ ΓΊΣ] οὗν α 5. 258)͵--- 22, 5Χ50}}} (6 τεδ 5 5 .52)} 

ΜΙ ΠΙΟΝ 15 ρεγῆδρβ οτἱρίπαὶ. ---- 2"}9}87 τεδὰ νυν τἢ (Ὁ 1.)"}3, ἕογ (ἢϊ5 δἴοπε ρίνεβ {πε 

δρρτοργίαϊε 8εῃβε. --- 23. Ὑπαῖ Μίςμ δὶ ννδ8 βίτϊοκεη νν ἢ θαγγοημεββ Ὁ Οοὰ ἰ5 

514 Ὀγ Βοῃ πα ἴο ὕες εονεγετ»ῖς σορεμέία, Βαϊ ἴῃετα ἰβ 'ῃ ἴΠ6 ἰεχί πο ἱπάϊςοα- 

τίομ οἵ ἃ ἀϊνίπε Ἰαάρταεηί. --- 155] τῆς Οτθηῖδ]β τεδὰ πδ, 

ΨΙΙ. 1-29. ΤῊιΘ Ῥχοιῃῖβθ. --- Πανὶ ἃ 15 ἜἘχογοϊβεά Ὁγ ἴῃς τπουρδς 
ται Ὑδηννεἢ Πᾶ5. ΟἿΪῪ ἃ ἰθηΐ, ψἢ}}16 τῃη6 Κίηρ Ὠἰπη56} Ὁ ἄνα] ἴῃ ἃ 
Βουβ6. Ηδ Ἰαγβ ἰῃ15 Ὀείοτε Ναίῃδη ψ}} ἴΠ6 εν ἀεπὶ ρυτροβε οὗ 

Ὀυ]]αϊηρ ἃ ἴδρ]α, 1Γ τλ6 ΡῬγορηῃεὶ ϑῃουϊὰ ἀρρῦονβ. ὙΠ ἰαϊίθγ δἱ 

ἢγϑῖ σοηδεηίβ Ὀυΐϊ αἴεσναγάβ 15 ἀἰγεοῖεα το νεῖο (ῃ6 ρἴδη. Βαϊ τ6 

Πηδϑϑαρε ἰ5 δΔοσοιηρδηϊθα ἢ ἃ Ῥτογηϊδα οὐ (οὐ 5 ραγί ἴο Ὀυ ἃ 

Ὠανιὰ ἃ ἤουβ6, πὶ 15, ἴο βϑίδὈ 5} ἢΪ6 αγπαβρῖν ἴογανεσ. ὙΠὲ 
Ποηο]υβίοῃ οὗ ἴῃ6 δοσουηΐ ρῖνε5 Πᾶν ̓ 5 ὑγάυ Ὶ οὗ ρσταῖ 6, ψῃ]οἢ 

Ῥεοοτ65 ἃ ὈΓΑΥΘῚ οὗἉ ἰπίεγοθβϑίοη ἔοσ [5γαεὶ. 

Τῆς ἙΠαρῖογ Ὀεαγβ τη 5 οἵ ἃ σοτηραγαῖίν εἶγ ἰαϊα ἀαῖθ. [11 5ῆοννβ 

Πα να Κπον ἃ5 ἴ[ῃ6 Μεβϑίδηϊος Ἔχρεοϊαδιτίοη, ψῃϊ ἢ Ρἱοϊαγεα τῆς 
Ῥεγρδῖυδὶ ταὶα οἵ ἴπῈ ἤουβ6 οἵ Ὠανίά. Βαΐ 118 ἐχρβοίαϊίοῃ νγὰ5 

ποῖ ΔΠΠῪ ἐοττη δῖε ἀπῈ} ἴῃ τἶἰπηα οὗ ἴ[ῃε Εχί]ε, ν ἤθη ἴῃς 1οθ85 οὗ 

{πεἰς ἀγπαβῖν τάδ [ἢ 6 ῥίοιιβ 18τ4 6 1165 νδ]τ6 ἴἴ [ῃ6 τῆοσθ. ψαγίουβ 
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ΘΧΡΓΕΒΒΙΟΒ ἴῃ [Π6 τεχὶ 5Π0Ν δ ἰεαϑί Ὠδυϊθσοπουη 58]. ἸηΗπδηςΘ, 50 
τῃαῖ ψγ ἀγα νισδηϊε ἰῃ τηδκίηρ ἴ[ἢ6 σῃμαρίοσγ ἃ ρατὶ οἵ ἴῃς Εχι]ς 

τεἀδοτίοῃ. 

ΥἹΙ. Οοτη!!! (2 1»48, Ρ. 104) σοπίεπῖβ ἈἰπΊ56} ἢ ἴῃς βενεπίῃ σεπίυτΥ 85 

τῃε ἀαῖε οὗ ἴῃς οδαρίεγ, ἀῃὰ [ἢ}5 18 αἰδο Βυά 465 1468. ΤῊε ἔογμπηεσ 5ᾶγ5: “Τῆς 
ἀεβιγαςτίοι οἵ [με ρεορὶε δηὰ 18 ἀγπαβὶγ ϑεαστὴβ ἴο 116 ουΐδίάε [ἢ Ὠοτίζοπ. 

Βαϊ ἰξ 5 ἃ υεϑιίοῃ ψ ῃεῖμοῦ πε Εχῖ]ε ννὰ5 ἐνεῦ τεραγά θα Ὀγ θα] ενὶπρ 15γαο! 65 

85 ἃ αἰεείγμεΐον εἰ ἢοτ οὗ ρεορὶε οὐ ἀυπαβίγ. Απ υὑπεηυϊνοοδὶ δἰ] υδίοη ἰο ἴῃ 6 

οαρίυτε οἵ ἴδε οἰ Υ ἰ5 ἱπάεεὰ ποῖ ἔουπά. Βαϊῖ βοῖης ἐχργεββίοῃϑβ βεεπὶ δῖ ἰεαϑβὶ 
ἴο Βἰπί δἵ ἰξ, 

1,2. Ἰράτη ϑαυϊα ἠαα ἑαζεη ῥοςςεςοίοη οὗ λΐς ἀσμ56} ΔΡῬΑΥΘΏΠΥ 
16 πὸὺν οὔθ Ὀ011} Ὁγ τῃ6 Ῥῃορδηϊοίδῃβ: γαλευελ ν»ιογέουεν πα 

φίυφη λέν γεσὶ γομηα αὐοιΐ γγονι αἱ ἀὶς ἐπθρθ6 ἴῃ 6 οἰτουπηβίδη- 
τ14] αἰαιιδε ἰπάἀϊςαῖε5 [ῃδὶ [ἢ]5 δυῖμου ἀἸα ποῖ ἀνν6}} το ἢ ἀροη ἴῃ 6 

ϑιιοσαδδῖνε ννᾶτβ ΜΏΪΟῃ ΠΕ ἃ 1ῃ6 ργεδῖθσ ρατί οἵ Πανὶ ̓ 5 σεΐίρῃ. 

ΤῊΘ νεῖθα 15 σοῃίηπδα ἱηπη ἰδίαν ὈΥ ἴμῈ [ο]]ονίηρ, δηὰ ἰ5 
ἱποοπηρ]εῖς ψηουϊ 1ϊ --- εη Ζαυϊά ταϊά το ΜΝιαλιαμ τῃῈ σουτὶ 
Ρτορεῖ ψῇο ἀρρεδζβ βενεσδὶ {{πΠ|65 ἴῃ [ῃ6 ΠἰΒίοτΥ. ---- 7 ὠσε ἵπ α 

ἀομδε οΥ «εα» τυλῆήὲε της Ανγὰ οΓ Οοα ἀμυείς ἐπ αὶ εὠωγέαϊμ) ἴῃς 
βἰαϊειηεηΐ οὗ ἰῃ6 ἐδοὶ ψῃίοἢῃ τἴῃ6 Κὶπρ πα 5 πρθοομηίηρ, 15 Ἐπου ρΡἢ 

ἴο ἰπαάϊοαῖα τῃ6 ρύγροβα ἢς [85 ἐοσπηεα. --- 8, ΤῊΣ ῥσορῇδί δησουτ- 

8565 Πανὶ ἴο ἄο 85 με 85 ρ]δηῃθά. --- 4. ΤῊΪβ5 ννὰ5 Ββονδνεσ ποῖ 
1η6 τηϊπὰ οὗ σοά : “’ ἐαπις το βάδς τε ταπις πίρλέ “λα: 216 τυογ οὗ 

γαλευεὰ εαπις ἐ Λίαίλαη] τῃ6 τενϑϊδιίοη σοπιΐηρ ἴῃ με ηἰρῃϊ ἰ5 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἴο Ῥ6 υπάετχβίοοά 45 ἃ ἄγδᾶπηλ. ---- ὅ. Γῆς αχασβίίοη : δάσχ 

ἡάοις διρί τι ὦ ἀομδό ἐσ αἰεί ἰπ 7) ἰδ εηυϊνα!θηῖ ἴο ἃ παραῖϊνα. 

11 15 580 τερτοάυσεά Ὀγ Οἢτγ. (562. ---Θ. ΤῊε τεᾶϑοη 15 [Πδΐ βιιοῆ ἃ 
, Ῥτοσδάσγε ψουἹά θὲ σοῃίγαυυ ἴο ργεοθάθηϊ. Ὑδῆνεῃ δὰ ἤδνοῦ 
ἄν εὶς ἴῃ ἃ μουβε; ὀχ 7 ἀσὺέ τογομγπεὶ ἠπι|ια πὲ ἀπά ἐπα ἰαόε᾽- 

παοίε] τὴε Μοβαῖς Ταῦεγηδο]α 15 ποῖ ΘΟ αββαγὶν ἰηϊεπάεα. --- 7. ΝῸ 
ςοιηπιδηα ἢδά Ἔνοσ Ὀεθη ρίνεη ἔοσ {π6 Ὀυϊ]ἀϊηρ οὗ ἃ ἤοιι56 ἢοσ δά 

οη6 οἵ ἴῃε Τυἄρα5 οὗ Ι5γ86] Ὀθθῃ γαρσοδοῃβά ἴογ ποὶ δυ]άϊηρ ἰϊ. 

1. ν2 ΝΟΣ 2.200 τπ} 5} Ὀζ. 1.210 2519 705, 231, ΤΏς ΟὨΒτγοηίοϊεσ οπηὶί5 
[πε βεοοηὰ ἢα]ῇ οὗ ἴῃ νεῦβε, ροββιἷΥ Ὀεοᾶυβα 6 νν͵βῆεϑβ ἴο Ἰοσδῖς ἴῃς ῥτοχηῖβα 

ἰπ ἴῃς εαεὶγν ρατί οἵ [λαν!ἀ᾽5 γεῖρπῃ. Ηξε ἷβο σἤδηρεβ 32 ἰπίο 2Φ᾽ ἽΝ 

ψΙἢ τὴς ἱπιοπιίοη οὐ πιακὶπρ [Π18 ἴπ6 ἱπιπιεάϊαϊε βεημεὶ οὗἉ {πε Ὀγίπρίηρ υρ οὗ 

ἴῃς Ατᾷ. ----ῷ. 1..] ἀουθι]εβ8 ἃ βῃουίεπεά ἔοτπι οὐ )) οὐ ὉΝ).), οἷ, αἰ5δὸ 
Ὑθο ΡΣ) 2 Κ᾿ 23}3,.--- 4. Πυπυ ΣῪ ΛΠ} 1 5. 1510, 186 ργαβε 15 ἐγεαυςπὶ ἴῃ 
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7ετεπηίδῃ δὰ Ἐσεκίεὶ. --- δ, πτν] πτν νὸ ΟὨτ, ὙΘ ἔοστηεγ ἰβ ργοῦδΌ]γ οτί βὶ- 
πᾶ] θεσᾶυβε ἴῃς σἤδηρε ἔτομι ἰΐ ἴο [πε οἴπετ γεδαΐῃρ ἰ5 τῆοσε ργοῦδῦ]ς ἴπᾶπ ἴμ6 

τένεσβε. --τθ. Ἰ5Φ 21 "2 Ν2] 85. ταπάθιβ ΟἹΪΥ 1522. ΟἾτ. μα5 Ὁπν Ν ὉΠΝῸ 

ἸΦ ΟΣ ΜὩΐοἢ βῃου!ὰ ενἀεπι!Υ 6 σοπιρεϊεὰ ὉΥ αἀαϊπρ 1υὦᾧ9Ὸ ὅν. Οα ἴδε 

ὙΠοἷς, ἴἃ 5εαπὶβ Ὀεϊΐεγ ἴο τείαϊπ ἴπε ταχῖ, 85 ἴξ πιρῃϊ Ὀὲ ἐχραῃάεά ἱπίο ἴμε 

τεδαϊηρ οἵ (ἢτ,, ψν 116 [86 τενεῦβε ῥργόςεββ 15 Βαυαὶυ ᾿ἰκεὶγ. 15}:}Ὸ 15 υ5εα οὗ 

δε τεπῖ οἵ Κογδαῇ, Ναπι. 1633, ἀηὰ οὔ με ἀνε! !ηρβ οὗ ἴμ6 Βεάανίη, ΕΖεϊκ. 254, -- 

Ἴ. ἸΣῪ Ἴ2Π] 566 πὶ8 τότε Υἱρόγουβ ἱΓ μὰ ροϊῃΐ Ἴ2 πὴ --- ἄανε 7 αἱ αὐ “ῥοξεη 7 

11 18 80 τεπήεγεά ὈΥ (΄. --- ν22.} ἰ8 ἴο Ὀε σοττεοϊεά ἴο 0 (Ὦσ., ἴον ἴξ ννᾶβ (ῃς 

7υάρεβ ψῃο μαὰ θεεῆ οοτασιαη πε ἴο βῃερμθγαά 1βγδεὶ, οἵ, ν.}}, 

8-16. ΤΣ ρστορῇεῖ ἰ5 βεηῖ ψἱ1ἢ ἃ τηθϑβᾶρα οὗ ὑγομῖβε ἴο Πανὶά, 
Ῥτείδοβ ὉΥ ἃ σεοϊϊαὶ οὗ τη θεηεῆϊβ πεσεϊοίοτε σοηΐοσγεὰ ἀροῃ 
Βῖπι. ΤῊΣ ογο]β βῇοννβ ἴγᾶςεβ οὗ ἴῃ6 τῇγιῃηηϊοαὶ βἰγισίαγα 50 ἴτε - 
ααδηῖ ἴῃ ῥγορδεῖίς σοπγηροβίοη, [πουρῇ ᾿ξ σαπποῖ Ὀ6 πιδάς 5ἰτίς αν 

ταθίτίοδὶ ψίτῃουϊ οπιεπάϊηρ ἴῃς τεχὶ ἴῃ τὴν Ρ]δο 68. --- 8, 9. ΕἸτϑὶ 

ἴῃε τεῆεατβαὶ οὗ Ὑδῆνε 5 ὈθῃθῆίΒ : 

7Ζάτως ταὐτὰ γαλτυεὰ δεῤαοίᾷ 
7] ἐοοκ “άεε γγονε ἐλ ῥατίμγε 
70 δὲ ελίεῦ συεν νι» ῥεοῤέε, 

“4πά4 7 τυας τυϊἐὰ Τὰδε τυλέγενεν ἑάοι αὐτί 50 

70 ἐεείγον ἐἀΐηε ἐπόνρεῖες ὀοζονε “δεε. 

ΤῊ τειηδίημοσ οὗ [6 νεῖβα ἄοεβ ποῖ ἢϊ ννε}} ἰὴ τῆς σοπίεχῖ. Α5 

1 βίδηά, ἰἴ θερίηβ ἴῃ 6 ῥσοπΊ56 : 454 7 τοῦ »ιαᾷζε ὅδε ἃ παρις, ἄξε 

416 πᾶσι 97 2Δ6 ργεαΐ ἐπ 1ἦ6 σαγίά. Βυῖ ἴἴ ϑθθῖὴβ πιοσα ἰορίςδὶ ἴο 

Ῥείη [ῃ6 ῥῬσοπηῖβε ἢ [ἢ 6 ηδχὶ νοῦβα. --- 10. ΤῊΣ νογ5 τηιιβῖ σε ίαευ 

ἴο [86 διΐατο : 

“44 7 τυῖἱ] σίνε α φίαεε ἰο πὲν ῥεοῤίε 7εγαεῖ, 

“ὦ ευἱἱ ῥίανε ἕάενι πα “εν ἐλα ὶ ἀπο! ἐπ ἑλεὶγ ῥίπεε; 
“4 ἐλϑν τὴα!! πο σιοῦϑ ἐξ αϊεφεέοίεα 

“4..(ἃ] νἱοἱορεί »εοη σα πὸ γεογε ὀρ 55 τάθνε. 

50 ἴατ, γε σους ουῖ [Αἰ τὶν ψν6}} ψ (ἢ [ῃ6 τηεῖτο. Βαϊΐ [πε ὕγο οἷδυ565 
πον δἀάεά: “5 ἐπ ογριϑρ ἥέφισς, γγογε {λε (αν τυάση 7 «εὐ γμάρες 

οὐδ γῃν ῥεοῤίξ Πογασ, οδηποῖ Ὀ6 ἑογοθα ἱπῖο ἃ σουρὶεῖ. [ἰ ἀοεβ 

ποῖ 5661 νἱοἸεηΐ ἴο ΒΈΡΡοΞβἝ ἴπεῖὰ δὴ δά ἀϊπίοη ἴο ἴῃ 6 οτἱρίηαὶ ἰοχῖ. 

ΤῊ δυῖμοσ οὗ [ἢ νεῖβα ἰἴρῆοσεβ ἴῃ ἔδοϊ [πὶ αν ἃ δα δἰγεδάγν 
Ῥεδη ρίνεη ταβῖ ἔγοτῃ ἢ5 δῃοπηΐεβ, Δη γα τηιβῖ βρροβε [ῃδΐ ἰῃ ἢΪ5 

τας [6 πδιίοηδὶ Ἔχἰϑίθποα τνὰ5 ἀραΐη ἰῃγθαϊθπεά. Ασοοτάϊηρ ἴο 
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[Ὡς τεροεϊνεὰ τεχῖ, (ἢ6 Ῥγοτηΐβε ἴο Πανὶ πον θερίηβ. Βιυΐ ἰΐ ἰ8 
ἀϊῆςσα!ε το πιακα βεηβε οἵ ἴῃ6 ργεβεηΐὶ ψογαϊῃρ: “4Ἵη4] 7 τοὴἱζ γίνε 

4“εε γεδέ ονι αὐ ἐδμιέηο σπορηΐές, απαὶ γαλτυελι τοὶ νιαζε ημοευηι “9 

ἠλες ἐφμαέ γαμλευεὴ τοῦδ φιαξε ἠδέ ὦ ἄομδε. ὝἘὮΕ οδ]δοιίοπβ ἴο 15 

ἅτε οὑνίουβ. Τῆδ σβαηρα οὗ ρϑίβοῃ 5 Ψιμουϊ πηοῖϊνε ; [ῃ6 τερε- 
το οὗ [6 παπια Ὑδηνθἢ 15 βυροτῆσοιϑ ; ᾿ξ 15 ἴο [6]} [ἢϊ58. ΝΘ Ὺ 

ταϊηρ ἔπαὶ τὰ 6 ῥτορῃεῖ ἢὰ5 οοῆβ. ηαϊ να δχρβοῖ 15 βοιῃβίῃίηρ 
{κε τη5: “πω ποῦν ἔὔμς σα ὦ γαλτυελ.. Ζ7ῆοις τλαΐέ πού διε νιδ 

α ἄομδε, ὀμέ 7 τοῦ διά ἠἠδ6 ἃ ἄομδε. Ἐρτ τἢϊ5 15 ἴ1ῃ6 ροίηϊ οὗ [88 

ΨΠΟ]6 πιεϑθᾶρθ. ΕῸΓ νδγίοιιβ δίίθιηρῖβ ἴο ἱπηρτονα ἴῃς ἰδχῖ, 566 

τῆς. οτί εἰς] ποία. --- 12. ΤῊΣ τιεῖσε σμδηρεβ δηά ἴπ6 ον οἵ [86 

ΜΟΙ 15 Ὀαίίογ: 
“4ώῶ ἐὲ «“λαϊ δὲ τυλφη ἐὰν ἀαγε αγε Μά οεέν 

“4.π᾿ά4 τοι «ἀκα “ες στον τοὴὰ τὰν γαίλεγς, 

7Ζλαΐ 7 τυἱ δ γαΐδε τῶ ἐὰν σεεα αἰὲν ζλεέν 

ἩΜδϊοῦ τλαὶ ἐοπες γογὰ οὗ “ἂν ὀοών, 

“4.ά 7 εὐὴὴ] εείαδίἸτὰ Δὶς ἐϊηράΐζονι. 

ΤῊΐ5 ἐχρ δίηβ ἴῃ 6 5θῆβε ἴῃ Μῃϊοῃ Ὑαμνθῇ ἰβ ἴο Ὀυ1ἃ ἃ μουδα ἴοσ 
Βανι. Τῆς ΠΙΠηρ ουΐ οἵ Οης᾽5 ἀρροϊηίεα ἀἀγ5 5 ρᾶγα]εὶ ἴο ὕξη. 

205. Οπε᾿β οὨ]άτθη ἐσσι γογὰ ον Δΐς δοτυείς, Δι Ἔχργεββίοη 
νι ἢ 15 βοϊεηεα Ὀγ Οἤτ., θαῖ ἡ] οἢ οσσυτθ δη. 15. ---18. ΤῊΣ 
νεῖθα αἰϊυάες ἴο Πανὶ 5 ἀδϑίσε ἴο Ὀυ1ἃ ἃ ἴθηιρὶε, ἀμ ῬγοΠΊ 565 

[αἰ ϑοϊομηοη 5}4}} (11Π] [μᾶὶ ἀθβϑῖγα. Βιυΐ 85 Πανὶ 4᾽5 “ἐδ ἴῃ τῃ6 
Ῥσγεοεάϊηρ νεῦϑθα πηεδηβ ἢϊβ Ὑῃο]6 αἀγηαβϑίυ, ἀπά 5 ἴῃς αἀὐυηαβῖν ἰβ 
αἶβο [ἢ 5ιιυθ)]εοῖ οὗ νῇδῖ ἐοἴϊοννβ, [15 νεσβα αἰβιϊ πο ΕΥ Ὀτγεακα ἴῃ 8 
σοηποχίοη δηα τηυϑὲ Ὀ6 τεραγάδα 85 δῃ ἰηϊεγροϊδιίοη. --- 14, ΤῊΪ5 

οοπίηι65 {Π6 πιδίη ἱπουρῆῖ: 

7 εὐὴδ! δε ἰο ἀνε α γαίλεν, 

“44 ἀξ τλανἑ ἐδ το νὴὸ ἃ δορ 9 

Ἡλεη ἀὲ ρος σίγα» 

77] ευἱδ! εογγεω λὴπε τοί ὰ 1ἀς γοαά ο7) νιϑρ, 

“ἃ τυΐὰ εἰγὲβες οὗ “ἦε :ο»5 οὐ Δ ἄανε. 

ΤΠῈ ορεηΐηρ ψογάβ ἀγα δρρὶιεα ἴο ϑοϊοπιοῃ σ (Ὦγ. 22 ) 8, Βαυΐ 
16 Ἰάεα ἰβ δἀορίεά ἴῃ τὴν Μεββίδηϊς ραϑβϑᾶρεβ, ἃ5 5. 2, ἴο 

ἜΧρσγεβθ5 ἴῃς ταϊαϊίοη δχίβιηρ Ῥείνγεθη Ὑδῆνθῃ δηδ ἴῃς Μεβϑίδῇ. 

ΤῊε τοά οὗ πιδῆ ἰ5 5:10} ἃ8 τῇδ η ιι56 [0 ἐδοῇ οἵδοσ ---- ποῖ βυ ἢ 89 

ἴῃς αἰνίπε δῆρεσ νψουὰ παῖυγα! ΠΥ σμοοβα, ἔου ἴπδῖ νου δηη δῖα 
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τε οὐ͵]εοὶ οὗ της οἤμαβιβαπηθηί. ---- 1ὅ, ΤῊΘ νεῖβα ρῖνεβ σοησοα 
ἈΘΘΌΣΔΩΟΕΒ : 

“πώ νιν δἰπάρμεες τοὴ δ 7 ποῖ ἐμγη ον ἀέσι, 

4: Πτπγηποά 1: 7γουε ἀῖνε τὐλο τυας ὀεζογε τάδσε. 

Ουκ ἰεχί ᾿ηβοσῖβ ἴῃε πάθης οὗ ὅ54ι], θαϊ [ῃ18 15. 8η ἱπίεγρο δίίοη. --- 

10. Τῇ Ρτοηλῖβα ἰ5 ἴου 4}} {{π|6 ἴο σοῆε : 

Τὰν ἤἄσοερε απα τὰν ἐϊηφαάοηι τλαὶ! εἰακά ἤἔγνε, 

γενέ ἐμ γεν εἰρής, 

Τὰν Τἄγορμε ςἠπαἐ δὲ ἐτία ῥἑελεα γογενεν. 

Οὗ 15. 25 2:31 Κὶ ,χ". ---17. ὕρ ἴο τῃϊ5 ροϊπὶ νγα βανβὲ ᾿εαγά 
[ἴῃς σοπηπλϊβϑίοῃ ψηϊοἢ Ναίῃδη γεοεϊνεα. ΤῊ ργϑβϑθηΐ νϑῖβα 5 ΩΡ 

δα 5 τῃαῖ ἢξ σατγιθα 11 ουΐ. 
Α 5ἰυαγ οὗ [ῃ]5 ραββᾶρε ἴῃ 115 τεϊδίίοη ἴο [ἢ 6 ρεηδγαὶ βυδ)]εοῖ 

οὗ Μεββίδηϊς ρσορῆθου 5 ρίνεῃ ὈΥ Ρσοΐ. Βηρρβ ἰῇ ἢ15 “75 :ἰσπς 

ροῤίεςν (1886), Ρ. 126 ἢ. 

8. ἸΝΥΠ ἽΠΝΌ ΠΏΣ 1 (58 ἨδΔ5 5ΠΡΙΥ ἐκ τῆς μάνδρας τῶν προβάτων. Ἐοτ 

ἼΠΝΌ β5οπε Μ55. Βανε ὑΠΝΌ. τ ὈΝΎφυτὉ}} ψγὲ 5ῃουά ργοραῦν οπαῖε Ὁ; τ 

βοῦς Μ55., Θ6Ἶ,. ---θ. ὙΦΡῚ] ἀοεβ ποῖ βὶ ἴῃ [εξ σοπίεχί, 5 ἴξ ᾽ ἰπ [ἢ ε ψνγοὴρ 

ἴδηβε. [{ ταὶρῆϊ Ὀς αἸϊοννεα ἤοννενεσγ ἴο τεδά ἴῃς ῥγεσθαϊηρ νοῦ 45 ἴῃ τποοὰ 

οὗ ρυγροβε, ροϊπιϊπρ ΠΛ ΣΝ. ἀπ ἱγαπβἰαιηρ: “πα 7 τοᾶς τυΐὰ “άεε ἦγε ον Εν 

ο ἐμ οὔ τἀλέπε ἐηφρι ες, απὰ ἴΠῈη ἴο ππᾶα [Π 15 σοπίϊπας {πᾶὶ σοπβίγαοιοη ---- 
ανπῶ ἐπ ογαἶδν “0 ταῖς ἀξ α πανις. Βαῖ ρῬδγβ}}6]5. τε ποῖ γεαυεηὶ, ἀπὰ ἰΐ 

56 615 5ἰπιρίετ ἴο βϑαρροβε δῇ Ἔἐχρϑηβίοῃ οἵ ἴῃς οὔ ρίπαὶ ἰεχί. ---- 501} ββου]ὰ μὲ 
βίγιοκοη οὐοἵ ἢ ΟἾτγ. 658, --- 10. δνπφὉ] τολδὰ ὅν ἢ βοῖιο ΜΌ5,., δ. --α 

πθι;Σ92} οἱ 33,,-- 11. 155}} τοδὰ γοὺ νεῖ ΘΒ. Ἐοτ 15 Εν; ργόροβεβ ν", ἀπά 
ἴο σοτγεθροπα πλᾶκο8 Ἴ)2)Ν ἱπῖο ν2}ν (Ὁ Κ173. 111. ». 179, Ε΄ Τα, 111. Ρ. 132). 
ΤῊΪβ 5 δεςερίεὰ υγ Νε., τ.» Βι,, ἀῃηά ἰβ Πεοεββασυ ἱ{ [π6 οἴδυβε θεϊοηρβ νι ῃ 

ψΠαΐ ρτεσθάςοβ. Βαῖ ἴῃ [ἢε ονϊάςηϊ σοτγαριίοῃ οἵἩ {πὲ τεβὶ οὗ 1ῃς νεῦβε, [5 15 
ποῖ οοτίδίῃ, τ πλπν 5. Ἴ2}] ἰ5 αἰδίσαϊ. [τ οἂπ 6 υπάεγβίοοα ΟὨ]Υ ἴῃ ἴδε 

βοῆβε; μα γαλτυεῆ τυῖἐ ἐοἐϊ “ἀεε. Βαϊ ἴτε ῥγορμεὶ ἰβ βεπί ἔογ ἴῃε ρυγροβα 
οἵ το] πρὶ ἶπι ποὺν ἀπά {πὲ (αἴυτε ἰ5 οαἱ οἵ ρίαοςθ. (τ. τεδάβ 15 ὍΝ, πο ἢ 

(Φ 3.» ἴο θὲ τον", σπα 7 τοῦδ πιαρνῖγν ἐλέέ. ΤῊΪ5 ροεβ ννῈ}} σπου ρὴ ἢ 

ψἢδὶ ργεοθήεβ, ὕυϊ ἴῃ6 ἱγαπϑιτοη ἴὸ νηδῖ ἐοἸϊονν8 15 ανκννατὰ, ὙΥ̓μαῖ ννὲ 
ἐχρεοῖ ἰ8 δῇ Ἔχρ]!οὶξ ἱπιγοάυοίίοπ οὐὨ {πε ῥργογηῖβε οἡ ἴμε ρατγῖ οἵ ἴπε ρτορμεῖ, ἃ 

Ῥῆταβε {κε σρμα πόοτυ, ἠἀμς τατίά γαῤτοελ. ὙΤῆε τηοβὶ ρ]δυβί]ε τεδ ηρ γεῖ βὰρ- 

Βεβιεὰ 5εεπὶ8 ἴο ὃ6 Βυ.5 0 Ὑ) Ὁ Ὅ)Π0 ΜΠ οπιϊββίοπ οὗ τσ, Ενεη ἴμυ5 ἴμ6 Βυτὶ 
566ΤῺ5 ΟἿΪΥ 5:15 8 Ὺ μεαϊεά. πιπν δἱ [ῃ6 ἐπά οἵ {πε νεῦϑε 18 σοσγυρίεα ἔγοτῃ "ΠΥ 
δἱ ἴῃς ορεηίηρ οὗ ἴῃς πεχί νεῖβα. --- 12, πη} 5που]4 ἱπίγοάυςς πὲ νεῖβὲ 85 ἰπ 

ΟὮτ. δηὰ (δ. ---- υβὉ"] Ἰνθ Ὁ ΟὮγ. ἰβ ἐ]υδ!γ ροοά, ἀπὰ ρεγμαρβ πῖογὰ ΠΠΚεὶγ ἴο ὃς 

“δαηρεά ἱπῖο ουζ τεδάϊπρ ἱπᾶπ ἴῃε τένοτῖβε. ---- 18. ΤῊς νεῦβα ἰ8 τεραγάεα 85 8 
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Ἰδῖες ἰπβεγιίοπ ὈῪ Ἧε. (νι. Ρ. 257) ἀπά Βα. --- ἸΠϑθΟῸ κὉ2] (Ὦτ. δπὰ (ὃ 
Βανς ἸΝΌ9. --- 14, Τῆε Ἰαϊζετ Πα] οἵ της νεγβε ἰ8 ουιϊθαὰ Ὀγ Οἢτ., νῃο ῥγου δον 
ΔΡΡ]Ἰεά τ το ἴῃς Μεβϑίδῃ δὰ ψουἹὰ ποῖ δά πη τπαὶ ἢς σουἹὰ ρὸ δϑίγαν. --- 
1δ. “Ὁ»}] βῃουϊὰ Ὀ6 ΌΝ δοοοτάϊηρ ἴο ΟὮγ., (5, 2Ξε. ---- πνοσ ἜΡν δτνν ὈΡῸ 
2051 ΟΒ τ. [65 5 ΠΡῚΥ 00 ΠῚ ὝΦΝΌ ἀπά 85 νγεὲ σδὴ 1π πη οὗ πὸ τεάϑοη ΨὮΥ 
δε 8δου]ὰ Πεβίϊαϊε ἴο τηεπίίοη 58] ἴῃ [Πἰβ σοπηθχίοη, γε τηυβὲ βϑρροβε Βς 

5ῆονβ ἴπε ἴεχὶ οὗ ἴῃς ρᾶββαρε 85 ἢε στεδὰ ἰϊ, ἀῃὰ ἴπαὶ ἴῃς ργεβεηῖ τεδάϊΐπρ ἰβ 
ἄνες ἴο 53.τῖθα] εχρδηβίοη; (Ὁ τηογεουεῦ ἰουπά ὑφ ΝῸ δ βουρἢ ἰδ μᾶ5 ὑπ οπ, 
Τῆτεε βίαρεβ οὔτδε ἴοχὶ ἀτε ἱπεγείοτε γεργεβεηίθα ἴῃ (στ. 65, 38. --- 16. ἼΠΟθ ΘΟ.) 

ἷβ βυρροβεά Ὦγ Ρτοί. Βηῖρρβ ἴο Ὀε δὴ ἰηϊεγροϊδιίϊοῃ. --- Ἴ205} σαπηοῖ ὃς τὶρῃϊ, 
δὰ βου ὕὲ ςῃβαηρεὰ ἴο "Ὁ ψίῖ (666 ---- (τ. ομδηρεβ με νοσγάϊηρ οὗ ἴῃς 
ψνΠΟ]ε νεσβα. --- ἽΝΌ2] ἴπε σοπ)αηοιίοη 15 ργεῆχεα ὈΥ Κ532, ἀπὰ α]3ο0 Ὁγ 65, ν ῃΐο ἢ 

Βοννανοῦ τεϑδβ ἀξς ἴῇσοπμε 85 ᾿ξ ἀοεβ ἀὲς ἄσεσε δπὰ ἀὲς ἐδέρριζονε. ---- 11. 1ν10} 
ὉΠ 15 ργείεσγεὰ Ὀγ (ἢγ. 

18. αν! ά᾽5 ρταιί τὰς 15 ϑῆονγῃ ὈΥ ἢΪ5 Δρρεδτγίηρ ἴῃ [ἢ ἱπηπηε- 

ἀϊαῖα ῥσεβθῆος οὗ νδῆνεῃ. οδήζήησ ῖ5Β ποῖ ἴῃ6 ὑβι4] διττὰς οὗ 
ῬΓΔΥΟΙ ἴῃ [Π6 ΟἹα Τεβίδιημθηῖ, ἀπά ᾿ᾶ5 σδιιδεα ἴῃ6 σοπληδηϊδίουβ 
Β0Π16 ρετρίοχίῖγ. Βαῖ [δι [Πε οτίεπίδὶ πη ἀο65 ηοῖ 5ε6 δηγτῃϊηρ 

ἱπαρρτοργίαϊε ἴῃ ἴΐ ἰβ ρσγονβα ὈγΥ ἴῃ 6 Μοδαδγηπιδάδῃ χϊαὶ ψῇθτα ἴΐ 

ἰδ οὴ6 οὔ βενθῖαὶ ροβίῃιγεβ, 85 ἰΐ 15 ἰὴ [ἢ 6 ψψνοσβῃὶρ οὗ ϑοῦηβ ογάξιβ οὗ 

ἀοενίβῃεϑ, δῃὰ ἴῃ ἴμαὶ οὗ 16 (ορί8β.0ι Τῇ ῥγᾶυεσ δερὶηβ ἢ δὴ 
᾿τηρ! Ἔα σοηίδββϑίοῃ οὗ ὑηννοσίΐηθ885 : σέ σγε 7, ἀπά τυλαΐ ἐς γι» 

λοώδε, Τἠα: Ἰάοιε λαοί ὀγοράξ νις τἄμ ,αγ3--- 198. 80 ἔλτ δ5 188 

ΥΘΓ56 15 1η16}}}ρ10}]6, ᾿ξ βαγβ: “πῶ τἀϊς τας ἐλ 5 ἠλίη ἐγές, νὴ} 

Ζογα γαλευεῖ, απα ἕλοις σε: [Ὡ0.}] “ῥοξεηι εοριεογυηρ ἐὰν σεγυαη 
“»» ἀὐίαη! νηός. ὙΤὨε τεπηδίηἰπρ οἰδιιδα ψῃϊοἢ τοδάβ: “4π4] {ψὲς 

ἐς 1Δε 1ησίγμέδοη οὗ απ, Ο Ζονγα Υαλτυελ, ρῖνεβ πο δάδαυδῖε 56 η86 

ἰπ [86 ῥγεβεηΐ οοηηδχίοη. [1 σδηηοῖ τηθδῃ : σμα ἠλές ἐς 116 ρνιαπ- 

μΦ7 97 νιαπ, οὐ" απαὶ ἐς ἐδμιἔς ἠὼς νιαηπόῦ οΓ νιαπ 7 (οπ)δοίυγαὶ 

δπιθηἀαιίοῃ μὰ5 ροῖ Ὧ0 τί μαυ [ῃ8ῃ ἴο 5ῃου [πδὶ [Π6 οτρίη8] πιὰ 
να τεδα σπμα λαφί τλοῖυπ γι 1λς γογηε. .. .-ηῶο. “1πΩ4 τυλαὶ 
«λαὴ Φαυΐϊα ταν »ιογέ ἰο ἑάεε, φεοίηρ ἐλαΐ οι ποιοί ἐὰν “εγυαηΐ, 

Ο Ζογώ Υαλιυεὴ ἢ Τδε Ὠεατὶ οἵ ἴῃ ψουβῃίρρεγ 15 Κποόννῃ ἰὸ σοά 

Μποὺ πιυοἢ βρεακίῃρ. -- 21. 70 ρίογῇν τὰν τεγυαπ λαοί λοι 
2γονιΐεοά, απ ἀεέογαϊηρ το τὰν ἀεαγί λαοί ἑάοιε ἄρηξ, ἐπὶ σλσισίη 
τὰν τεγυαπέ αὐ ἡλιῖς ργεαίηεςς 115 ἰγϑηβιαιίοη ἰ5 θαβθά οἢ ἃ γθοοη- 

βιπιοίοα τεχί. --- 22, ΤῊΣ δυῖθοῦ ρ] 465 ἱπῖο ρεποσαὶ Ἔχρτεββίοῃβ οὗ 
Ρταῖββ, ποῖ Ἔβρϑοῖδ!ν ἀρρτγορτίαϊε ἴο Πανὶ ἀ᾽ 5 5ἰ τιδιίοῃ. ---- ΖΑ εγοονε 

ἠάοι αγί φγεαΓ] τῇ Ἰορίοδὶ σοποϊυβίοη ἔγοτι Ὑδνε μ᾽ 5 ἀθαϊϊηρβ ἢ 
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ἰδ Ρθορϊΐαδ. --- 23. Τῆς σοηβιβεά βθῃπίθηςσβ 566Π18 Οὐ βἰ ΠΑ] ν ἴο ἢᾶνα 
τεδὰ : “4πῶ τὐλο ἐς ἤξο ἐὰν ῥεοῤίξ Πογαφί, [ἐς ἐλθγε] αποίῤεγ ῥεοῤέε 

ἐπ δε φαγιὰ τολίολ α ροα τυεπὲ (Ὁ γεώξεενι 797 ἀϊνιφείζ ας α ῥεοῤέε, Το 
»παξε ἀίνισείζ αὶ πανις, ἀραὶ ἰο ἐσ 79» ἤιθηι ργεαΐ απο {εγγίδές Ἱλίηρε, 

ἦη ἀγίσίηρ οἱ ὦ 2εοῤίε α»ια {]ς σοαῖς ὀφζογε ἀΐς ῥεοῤίξ Ὡ ΑΒ τουραγκοά 

Ὁγ Οείρεσ," ου ψῃοιῃ ἰαῖεγ βομοϊδτθ ἀθρθηά, ἴῃ 6 5οτῖθεβ ἔου μα ὄνθῃ 
τῃ6 ϑιιρροβίτοη παῖ ἀποίμετ ροά οουὰ ἀο ψηδὶ δῆνεῃ μδά ἄοῃβ, 
οἤπεηκῖνα οὐ ἀπίῃ ηκαῦϊθ, δηὰ 50 θηάἀδανοιγεά ἴο πιακα ἴῃς ψἤοἷε 

ΤΕΙευ ἴο [586]; ἤθηῆσθ ἴῃς σοηΐαβίοῃ. --- 24. Α οοηίτγαϑι Ὀεῖννεεῃ 

Υαῆν ἢ δπαὰ τς (α]5Ὲ ροάς νῇο Παά ποῖ εἰεοϊεα ἃ ρββορὶα: δ. 
ἠάσι, ἀϊαε: ἐεεα δηλ τὰν δεοῤίξ Πεγαεφί ας α ῥεοῤίε 79» “ι» τε )ογευεγ] 

16. ν6}}-Κῆονῃ σονεηδηὶ ταϊδιίοῃ. ---- ῷ5. Ῥγαάγεσγ ἴῃδὶ Ὑδῆνθῃ 
ΜΟΙ σάττγ ουἱ ἴῃς ψογά βρόκεβη ἴο Πανὶ. --2ῶ6. Ζ αἱ 1ὰν πανιξ 

»ι4} δέ σγεαΐ ,ογευεγ} τμαὶ Ὑδμννεῆ δοῖβ ἴῸγ ἢΪ5. Πδῃ)6᾽5 58 Κ6 5. ἃ 
(γτεααθηῖ τΠουρῆϊ ἴῃ ἴῃ6 ἰαῖεγ Ὀοοκ5 οὗ ἴῃ 8 σδηοη. --- 7 μα  νιόμ 

σαν: γαλευεὴ ϑεῤσοζά ἐς Οσοα οὐδν 7εγασί ββετὴβ ἴο Ὀ6 [ῃ6 πιθδῃ- 

ἴῃς οὗ ἴῃε πεχὶ οἱδυβε, ψῃϊοἢ ἤόνγανεσ τᾶν Ὀ6 5ογὶραὶ Ἔεχρδηῃβίοῃ. 

-Φ-27. Βεοδιβα οὗ με τενοϊδίίοη τιδάς ἰο Ἀἰπι, ανία λας γομμώ 

᾿φρηγαρέ ἐσ ῥγαν ζλϊΐς ῥγαγέν. --- 38, 39. ΤΗΣ τπαπια ἰ5 τερεαϊςὰ ἰῃ 
5, Π]γ νατγίηρ ἰαηριᾶρα, ἃη ἱπαϊσαίίοη οὐ μον πιο ἴῃ Ποατὶ οὗ 

τῆς διιῖμοσ ψνᾶ5 σοποοσηθά ἔογ ἴῃῈ ἤουβε οἵ Πανία. --- Ζάοι αγί Οσοά 
σρά τὰν τυογαῖς αν αὐ γεέησε:} τῃ6 ἀρβῖγαοι ποῦ ἐογ ἴΠ6 δα)εςίίνε. 

18. 3:}} τς υπυβυδὶ διττὰς μα5 οςςαβϑίοπεά ρῥγο]ῖχ ἀϊβουβδίοη οἡ ἴΒε ρατὶ 

οὗἩ ἴῃ Πσοπιπηδηϊαίογβ, ἃ8 ΠΔῪ Ὧς 866 ἰπ ϑοῃπ). Ρ. 350 ἴ. --- 2 52}] οἵ, 1 5. 

1818 1 (τ. 2914. --- 10. ὕπ5"} 5. υϑεὰ οἵἉ ἀϊδῖαπι {ἰπ|ε5 ἴῃ ἴῃς ραϑὲ 2 Κ.. τ9ϑὅ, 
Βεῖς οἵ ἀϊβίαπε τἰπηε8 ἰπ ἴῃς ἔαΐατα. ---τ ΟΝ Σ᾽ ΤΣ ΓΝῺ] 1(ἢῃ6 βεηΐδηςε 56ῈΠῚ5 ἴο 

Βαανα Ὀεδη υπἰπιε! ]ρῖυ]ς το ἴῃς ΟὨτγοηίοϊετ, νἢο τερίδοαβ ἰξ ΜΠ ὍΘ ΣΝ 

πῦροπ δπνπ, ἩΠΙΟὮ Πονγανοσ 8 Ἐα δ} } Υ οὔβουτε. ὍΉδ νεγβίοηβ βθεῖὰ ἴο ἢᾶνε 
πὸ οἴπετ ἴοχὶ ὑ}]655 ὦ (ΚΝ ἼΠ) τεδὰβ πΝ ἴοσ πσ, ὙδῈ πιγϑίειυ οὗ [μ6 ἱποδγ- 

παιϊοη νγὰβ ἰουαπὰ πετε ὈΥ Γυῖπεῦ: Δῖς ἐς δε πιαπριογ οὐ 16 γιατὶ τοῖο ἐς Οοά 

“δε Δογά, ἃ τεπἀετίπρ ψμΐοἢ ἰ5 ἀείεπήεα ΌΥ Οαῖον, Ρυϊ τεὐεοϊεα Ὀγ πε βουπά 

86η86 οἵὁἩ Θ.ἢπι,. ΤΉ Ἰαϊῖεν βομοῖαγ ἤόνγενεῦ ἀοεβ ποῖ βυσοεαα ἴῃ 5 ονῃ τεῃ- 

ἀετίηρ, ποῦ οἂπ ἴῃς ραγαρῆγαβε οἵ Οτοιίυβ: μωρεί αν τεῦ σιδενε ἀρὶς φιονεσαο 

λοηεένες ἀονρεῖνδμς ἀρεγε σοίδηι ὃς Ἰυϑίβεά Ὁγ Ἡεῦτενν υϑαρε. Οη ἴῃ Ραϑ515 

οἵ τῆς τεδάϊπρ ἰῃ (μτ., Εν α]ὰ (6 Κ118, 111. Ρ. 180, Ε. Ττᾶηβ. 111. Ρ. 132) οοη- 

7εοίατεβ τῃς ἴεχὶ ἴο μᾶνε ὕεεῃ ποΡῸ" ὈἼΝΠ ὍΣΣ ὉΠΝΊδν, πα ἀσο νεααΐε σιθ ἰοοξ 

πον τἀ γαπῆς ο7 πιϑρι ομπυαγίς. Βαϊ ἴῃ 15 πηεαπίηρ 5 ποῖ ἰουῃά εἾ5ε- 
σθετε, ἀπ πε δυΐμοῦ οουϊὰ ΠΑταΪν μαννα ἐχργεββεά 115 βεῆϑε ἴῃ ψογάϊηρ 50 

Φ γε λ»ὶ᾽ μπα {ὐεδεγεείσμησεπ, Ὁ. 188. 
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οὔβευτε. γε. ρεῖβ 5 βι δια! ν {Π6 βάπηα πιεδπίηρ ὈΥ ταβίοτϊηρ ΓΥῪ ὉΝ ΤΥ 

ΟἽνπ, ρα λας τἄστυμ πῖς ρερμογαίίονς οὔ ηιεμ. Βαϊΐ ᾿ξ νγᾶ5 ποῖ ἴῃς ρεηεγαίίομβ 

47 νιϑρ ἴῃαι ἱπιθγοβίθα [λαν]ὶ 50 πη ἢ ἃ5 ἴΠ6 ρεπεγαιίοηβ οὐ ἀΐς ἀἰξεεσραάανες, 

δηά (5 ἢς ψουἹὰ πᾶνε Ὀγουρδῖ οὐἱ ἀἰδείποιγ. Βα, δαορί5 ΝΥ ε.᾽5 ςοπ)εοΐατε, 
δαάϊηρ το; οὗἩ Ὠἷβ οννῃ πιοϊΐοῃ (βυρροβίεα Ὀγ πορθπ Οἢτ.). ΟΟΕΠῚ ἴῃ Ηἰβ σοπὶ- 

τλεηῖαγυ οὐ (τσ, ϑυρρεβὶβ ΟἽΝ ΓΩΣ ΣΝ, τρια φἰελοί νιϊοὰ ατὲ “ὁ ρῆρ αἷς 

τυᾶνετί πε νιεϊπεερ είελεη. Βαϊ ψουϊὰ (88 Ἡεῦγεν βεπίεπος ὄχργεββ (ἢ 15 

τηεδηΐηρ ὃ 1 5υϑρεοῖ ἴῃηδῖ [6 οσοτγαρίίοπ ἴ5 θεγοπὰ οὐγε, θὰϊ [Πδὶ ΝΣ [5 8 

Ῥατὶ οἵ {με οτὶρίπαὶ δηὰ τῆ δὲ ἴξ νγὰβ [Ὁ] ονγε Ὁ. ἊΝ Γ, ροββί ον ψτἢ τῆς βυβῆχ; 
πα λας σἤσιυν νιὸς “ἀν ὀεα μέν δον γαλτυελ νουϊὰ Ὀς ἀρρτορτίαϊε ἰῃ ἴμ οοη- 

τοχῖ, δὰ Ὁτν τηΔῪ ὲ εὐγτοπεουβ ἀυρ]ϊςαἴίοπ οὐὨ [ἢς [ΟἸ]ονν πρὶ 5) ῸΝ. το 31, “2; 
.3:] 1.» Ἴ2}32 Ο(ἢτ.: διὰ τὸν δοῦλόν σου (58, ΤῊε οτὶρί 4} }γ οὐΤΩΣ 56 6 πι5 

ἐϑβἰδὈ 5ῃεα, ἀπά Νεβι]ς (}]αγρίκαἠίδη, Ρ. 16) τεβἴοτεβ ΓΔ Ὺ Ὑ2Ρ Ἴ225 (Ὁ]]1ον- 

ἴῃρ δῃ ἱπαϊσαϊίοη ρίνθη Ὁγ (τ. ἴῃ τη νϑῦβα ργεςβαϊηρ, --- ΠΟΥ] 88 βῃοννῃ ΟΥ̓ 
101, ἴῃς ννογά ἀο65 ποῖ ἢϊ ἴῃ ἴπε ργεβεπῖ ροϑβιτίομ, ἀπὰ 1 ἴᾶνε δάοριεὰ ἢἰβ ἰγη8- 

Ροβίοπ ((τοπὶ οἰ πιᾶπη). -τ- 32, ΓΔ 125}»} ἕνεκεν τοῦ μεγαλῦθηναί σε Ω" 
)οἰπεά νὰ τμε ῥγεσθαϊηρ νεῖβα. Τα τεδάϊηρ οὐ (51, ἰβ αἵ Ἰεαβὲ ἐᾳυ8}}}γ ροοά. 
-πτϑπῦν Δγ5}1 Κύριε, κύριέ μου (5 Ροϊπῖβ ἴο ΠΥ" )1ν ΠΙΟἢ νὰ πὰ οἰβονῃετε 

ἴῃ 118 ομαρῖον. --- 38. ὉΝ 2.2] Νὴ ΟἾτ, 65. ὙὍΤῊΣ 9 σοπιεβ ἔτοπι ἴδε ἐπά οὗ 
δε ργεοθηϊηρ ψογάβ, ΖΑ͂ 7 "7. ΝῈ. Ρ. 212. --- ππν ἄλλο (ὅ εν! ἀπ} πν. Εοτ 
Ὁ πὶ (ἢγ, 88 5 σοπβγπιες ὈΥ ἴῃ [οἸ]οννίηρ Ὁ ἀπ αἷβο Ὁγ 8, (ὃ οὐ ἴῃς 

οἴπετ μᾶπὰ Ππαβ σϑγηεά [πτουρἢ 8π ἐπηεπάδιίοη γεδαϊπρ τϑοπ ἀπα 15. --τ Ὁ] 

ὩΣ (τ. ᾧ ἀπὰ Ζ'. ---- ονρο}] Ὀνφὺ ΟὨγ, Φ΄. --- Ὁ] 10 (ἢ. ἀπὰ (δ. --- οϑὉ ΓΦ »Ὁ}} 
οὐαϊτἰοὰ Ὁ ΟΒτ. ---- 9257 750 Ὁ ὙΠ ἩΒΙ ἢ ἀρτεεβ Ἡ,, νι ῃεγεαβ 5 τεπάοτβ γ5. 

Ἐοτγ πῦνπ τοαὰ ΓῺ ψ Οτ. τ Ἵν ν Ὁ} φτ Οἢτ, ἀπὰ (δ. --- ἼΕΣ} δἰ πουρῃ 
τῆς δυϊπογίτ᾽ε8 ἄρτεα, πιυβὶ "Ὲὲ σῃαπρεὰ ἴο ἸὩ ;. Τῇε πεχί οἴδυβα ἰ5 οοπιαἰπεὰ 

ἴῃ τῇς νοτβίομϑ, θαΐϊ 56 πη5 ἴο "ς δπ ἰπβευίίομ, ἰπ {Π6 Ἰπε οἵ ἴῃς οἵδεῦ σὔδηρεβ 

πιδάθ, 811} 1 18 ροββί!ε τπαὶ (με οτὶρίπαὶ δαῖμον αἱ {πε ἐπὰ οἵ ἢΐβ Ἰοηρ' βεπίεπος 
τοϑυπχεά [Π6 αἴτεοῖ δή άγοββ. --το Δ ΝΥ] 5. οτηϊεαὰ Ὀγ ἴῃς (Πτοπίοϊεσ, ἴο βοτὰ 

δε [αἶβε ροάβ ψγεῖς πδυρῆϊ. Τα εχίεηϊ οἵ ἴπΠ6 Ἵἤδηρε τπδάς ἴῃ ἴδε νεῖβε ἰ5 
β8ῃονῃ ὉΥ ἴῃς πυπιρετ οἵ νατγίδπηίβ ᾽υκὶ ρίνεηῃ. ΤΕ οτὶρῖπαὶ ἴεχὶ δ5 τννεὲ ῥίοκ ἰὶ 
ουἱ οἵ (8 πιδιετίαὶ ψαβ: σρυτοῦ ΟΝ Ἴ5Π ἼΦΝ ΥῸΝΣ ἽΠΝ Ἢ ὈΝΌΦΟ ἼΣΟΣ ΠῚ 
ἩΔΟΝΥ ΣῈ Δ 5 δ᾽ ΓΊΝ ΩΣ ΤΥ ὉΠῸ ΓΊΦΡΟΥ ὈΦ Ὁ Ὀντ Ὀγο, τ 34. 15. .),0.:}} 
σῦν Οἢγτ. ---3δ. πο] (58 5οειηβ ἴο ἢανε τεδά πρΡὺ, Ἰοϊπίηρ {πε οἰδυβε ἴο τ 6 

[Ο]]οννίπρ νετβα. ---- 36. 658 οπιὶῖβ ἔγοπι Ἴθνδ). [ΕΟ ΚΒ 85 ἱΓ {πε νεσβα μὰ θεθῃ 

ἐχρδπάςά, ἔογ ἴῃ ἢγβὲ ΠαΙΓ 8 ορίδινα νυ }]6 1712) ἢ) οὗἩ 1Π6 Ἰαβὶ οἴδυβϑε οἂῃ 

Βαγϊν Ὀς 80 υπάοτβιοοά. [15 ποῖ 15 ἃ οα8ὲ ψῇεγε ἴῃς (Ὠτομίοἶετ τηδάθ δῃ 

Ἰηβοτιίοη νη ϊοἢ απεγναγάβ αβεοίεά (ἢ ἰοχὶ οὐ ϑδπιμεὶ ὃ --- 397. ΠΓΝ 22] ἰ5 ἴδε ῖκ- 
ἱπρ ἰῃ 658, --- δ τ ΓΝ} 5. ἀρβεηὶ ἴτοπὶ (ἢτ. Τῆς ρῆγαβα 25 ΩΝ ΝΥῸ βεαπιβ ἴὸ 

οσουγ ποννθεγα 656. --- 20. ὙἼ2. ὉΝΥ] ἢ σοδταϊπαιίοπ οἵ ἔπε νετῦ5, ἱπβιεδὰ 

οὔ βυδοτάϊπαιϊίοη οὗ ἰδ βεοοηά, ἴῃς σοηβίγυοίίοη ουπά ἰπ 1 5. 1222 δῃά ἴῃ ἴῃς 

Ῥᾶτδ}]ε] ἴο ἴπε ργοβεηΐ ράββαρε, 1 (ῆτ. 1777, Οἱ, Ἰλανιβοη, ϑγρήαχ, 83. 

ΨΙΠ. 1-18. αν ἀ᾽ 8 ΤΆ 75. ---- αν σοπημοῖβ ἰῃ ϑυσσδϑβίοη ἴῃ 6 

ῬμΠςιηθ5, Μοῦ, Ζοραῃ, ᾿δθδβθουβ, ἀπά Εάοιῃ. ὙὩΤῇα ὕὑσγίοῖ 

» 



στη. 1τ-- 3205 

δεοουηῖ οἵ ἴῆεβε ψγαῦβ 8. ϑ Ρ]επηθηϊθα ὉΥῪ ἃ 115 οἵ ἢΐ5 οβῆοϊα]5. 

Τῆς ομδαρίεγ 18 ΔρΡρΑγθ ΠΥ τοῖα ἃ ἀοσαπιεηὶ οἴμεσ τῃΔη ἴῃ 6 οὔθ 

ΜΠΙΟὮ ρῖνε5 υ5 (ἢ. το, ἴοσ ἴπΠ6 ψγᾶγβ ἤδσα δηππιοσαῖθα ἄγε, ἴῃ ραᾶτί 

αἵ ἰδαϑῖ, ἰῃς 5ᾶπι6ὲ τεοουηϊεα {πΠεγὲ. ΤὨῆδ ἴοπα οὗ 16 ψῃοὶθ οἢαρ- 

ἴοι ἰβ [ῃ6 ἴοηα οὗ ἃ ΒΌΓΤΩΠΊΔΙΥ --- [ἢ δυῖμοσ νου] ρίνε ἃ5 ἃ ὑτίεῖ 

βκείοῃ οἵ Πανὶ ἀ᾽5 78 ἃηἃ ρᾶ55 Οοἢ ἴο βοιῃδίῃϊηρ τλοσα ἱτπῃρογίδηϊ. 

1. }αυΐϊώ «»ιοΐε ἐὴε λίπος ἀπά ἐμδάμεά 212» Ὅι, οὗ 7. 473, 
οἵ. 14. 25. ΤΕ δυΐμοσ δή 45 [πδὶ ἢ6 ἴοοκ ϑβοιηειίηρ ἔσοπὶ [ΠῈ 
Βαηά οἵ ἴῃ6 Ρἢ 5 ι1π65, θαῖ δὲ μ6 τοοῖς οσαηηοῖ ἤονν Ὀ6 πιδάδ ουΐ 

σι ἢ σατίαϊηΐγ. --- ῷ. Απά ἀξ σνιοίς οαό αμα νισασεγεαὶ ζλενι οὗ 

τυΐὴ α ἔπε »ιαξίηρ ἠλσηι ἐδ ἄστσπ ῤοπ τάς σαγέλ] τπο-τητὰ8. (οὗ 

τῆς τλδ]65 ννῈ ΠΊΔΥ 5ῈΡΡΟΒ6) ψεσγε ἴππ|5 ρυΐ ἴο ἀβαῃ. Τῇε χυξβίίοη 

ἃ5 ἴο ἴῃῆ6 σΠ ΟΕ Ὑ οὗ [15 Ῥχοσδθαϊηρ 566 πὴ5 ἴο 6 ταϊβε ππηεοθβ- 
δαυὶϊγ, ἤδη γγ6 σοΟηβ:᾽ 46 Γ ἢον ἰτεαυ θην [Π6 οἷς ρορυϊαίίοη νγᾶ5 

“ἀενοῖεά᾽ ἴῃ νᾶ. ὙΤὴδ ΟὨΠΓχΟΠ ΟΪΟΓ ἤοΈΝΟΙ 566 Πὶ5 ἴο ἢᾶνα μαά 

8016 σοπρι ΠΟΤ Οἢ5 ἰῃ [ἢ]5 ο456, ἴογ ἢς ἰεᾶνθβ ουὔἱν ἴῃ 6 ποῖΐοθ. ΤΠ6 

τπραῖε αἰετνναγάβ Ἔχασῖθά 15 αἰβρυι 5εά ἀπά οεσ ἴΠ6 πϑίης οἵ ἃ 2γές:- 
ἐηΐ, 45 30 Οἴδῃ ἴῃ οὐἱδηΐα] ρονεγητηθηῖθ. ΑΒ ἴῃ [ῃ6 {{π|6 οὗ Μεβῃδ, 

τ Ῥγοραῦὶυ σοπδίϑιβα οὗ βῆεερ δῃηά νοοὶ, 2 Κ. 3.. ΤῊδ ψΠῖεσ 
ΒΕ6Π5 ἴὸ ἢᾶνα ἢ0 Κηονίεάρε οἵ Πανὶ ἀ᾽5. ΟὈ]ραϊίοη ἰο Μοδῦ, 85 

ἰπάϊοαϊεα ἴῃ τ 8. 223. ---ὃ, Τῆς ηδχῖ σοπαϊοβῖ τννὰβ (μαὶ οὗἩ Παάα- 

ἶσα σοη 97 Μελοῦ, κίηρ 97 Ζοδαλ] ἃ. 5τ14}} Ατατηδθδὴ Κίηράοπι ἱπ 

16 πεῖρῃθουγῃοοά οἵ Παγηδβοιβ, οἷ. τ 5. 1471 Καὶ. τι. Αοοοτά- 

ἴῃς ἴο 2 8. τοῦ τῃ6 ῥσονοσδίίοῃ νγὰ5 ρίνεπ Ὁγ Ηδάδάεζοτ᾽5 αἰάΐηρ 
[ἢε Απιπηοηϊῖε5 ἀραϊηϑε Πν]α. --- λδη ἀξ τυέπί ἐρ αν ἀΐς λαπά 

μῥοῃ “16 Κιτε7} τὴς ρῆταβα Ὁ αν λαπαά μῤοη τεουτο ΕΖεκ. 4812, Τα 
Εἶνεσ ἰ5, ἤθεα 85 αἰβεύῇεγε, [ες Ευρῃγαῖεβ. μεῖμοσ Πανὶ ογ 

Ηδάδάδζεσ ἰ5 ἴῃ6 βυῦ)εοϊ 5 ποῖ οἰδασγ, Ὀὰϊ Ῥσοῦδῦὶν Πανὶ 4. ΤΗδ 

ἔλεος τπαὶ Πᾶν ἤενεσ δοῖια!ν Ῥοββοβθαα 850 τ ἢ ἰογτοσυ ἀο65 

ποῖ ρσονε ἰῃδΐ [15 δυῖῃον ἀϊά ποῖ Ὀε]ΐενε ἢἰπι ἴο μάνα ροββεββεά 

ἴϊ. --- 4. ΤῊΣ οτὶρίηα] βεεπὴ5 ἴο ἤᾶνε βαἰά ἴῃαϊ Ζοαυϊαῖ εαῤῥμγεά α 
“ιομσαηπά ἐλαγίοίς ἀπά σέστο πύενῖν ἡπομσαμά )ρούνιση. Α5 σἽμαγοῖβ 

ΜΈΓΕ Οὗ ΠΟ τ156 ἰῃ ἴῃς ἢ] σου πιΓΥ οἵ Ῥαϊεϑιϊπθ, ἢ6 ἀαηιεύγμηρ “6 

ἐλαγίοί ἀογεός, ἰσαύΐηρ οπέν α ἀπηγεα]  ἴου Ῥαγροβαβ οὗ βἴαίε ψγὲ 

ΤΊΔΥ ΞΌΈΡΡΟΒΕ. ---ὅ. .5γ»71α οἵ Παιηδβοιβ ίοσ δὲς ϑυγίαηις οἵἩ Παγηδ5- 

ου5. ΤῊ ΠΟ ΠΥ ποιῇ οἵ Ῥαϊεϑδιῖϊπε βεετη5 ἴο ἢανε Ῥεεη οαΐϊ υρ 

ἱπῖο ἃ υηθεσ οἵ ραν Κιηράοτηβ. ᾿απιάβουβ, ἃ ψνῈ}1- πον ΟΥ̓ 
χ 
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οἵ ρτϑαῖ δηι αι, τγὰ5 αἰ ναγ5 Δη ἱπῃροτγίδηϊ ρἷδοθ. ΤὮδ αἰά οἵ (ἢ ς 
᾿διηάβοθη68 ἰ5 ρίνθη ἴο Ζοῦδῃ Ὀεοδιβα (Π6Ὺ ἀγα [πγεδίθηθαά ψτἢ ἃ 
σομοη ἀδηρετσ. --- θ. Πᾶν! τεἀυοεα τμ6πὶ ἴοὸ ἴπε ροβίτἴοη οἵ 

τὶ θαΐάτ!εβ, ρυτὯρ ραγτίθοης ἴῃ {Πεῖγ σουπίΥ. -- 7. αν τοοῖκ 

ἴῃς γοάεη τὐϊοίάς  ἴῃ6 τηεδηΐηρ ἰ8 ποῖ δἱίορείμεσ σεγίδίη, τυλίελ 

τύεγέ οπ ζὴε οἵἥῆεεγς οΓ Παάααξεξεγ} δὴ δα άἀϊίοη ἴο ἴῃς νετβε ἴῃ Οὗ 
ἰάἀεητῆε5 [6 πὶ ἢ ἴποβθα οατγίεα οἱ ὈΥ ϑῃϊβμακ τ Κ. 1433 -- 

8. 4πὦῶ Χορ 7Ζιδλαίὰ απά ὕονι Βεγοίλαὶ Ῥ]δςαβ ποῖ ςδγίδίη! Υ 
Κπον ἴο υ5, 2Ζ)αὐία ἑοοξ τιμολ ὄγομε] σΟρΡδΥ τηϊη65 56 ε τ ἴο μάνα 
Ὀδδη νοσκεά ἴῃ ἴῃς τερίοη οἵ [θραποη. (ὅ δηὰ (ῇσ. δα ἰῃμαὶ 1ῃϊ5 

ὉτοηΖε νγὰ5 ϑεὰ Ὀγ ϑοϊοπιοη ἴοσ ἴῃς νεβ56}]5 οὗ ἴε ΤεΏρῖε ---- δῃ 

δααϊείοη ἴο Ὀὲ ἡυάρεα κε {παῖ ἴο ν.ἷ. 

1. πον ΓΟ ΓΝ “4: ὀγίαἴε ὁ “δε εμῤίέ ἰδ οὔβευγθ, Ἑτοῖῃ ἰ(8 θεΐπρ ἴακεοῃ 
7),ονι τᾷδε λαμπάς οἵ ἴῃε ῬὨ δεῖμα 5 να ἱπίεσ {Ππαὶ ᾿ξ νγὰ8 ϑόπὶε ἴδηρίθ]ε Ροββεβ- 
5βῖοπ, ργοῦδὈΥ ἃ ρίεοε οἵ τετγϊϊοτγ. “0022. Ὁ2 τιν Οἢγὶ ψουἹά τῃπετγείοσε θὲ επ- 

γον ἴῃ ρίαςε. Τῆς τεάβοῃ ἔοσ βυθρεςσίίηρ ἰΐ, 18 τῃς αἰ ου ἴῃ βυρροβίηρ 50 

ΕΑ5ΞΥ ἃ Ῥἤγαϑε σογγυρίεα ἱπῖο ἴῃς τεδάϊηρ οἵ 38. Τῆς νεγβίοπβ γίνε πὸ δεὶρ: 
τὴν ἀφωρισμένην (δ, ῬοΞΒΙὈ]Υ τεδάϊηρ "οὐ 5.221; τὸν χαλινὸν τοῦ ὑδραγω- 

γίου Α4. ροϊπίβ ἴο ἴῃ ἰοχὶ 6 ἢανε: τὴν ἐξουσίαν τοῦ φόρου ϑγτη. ἰ5 ἴπε οτὶρὶ- 

πὰ] οὗ ϑέπερι ἐγεδιίὶ (Ὁ ὉΠ 2ΓῸ) Ἄν: ΝΡῸΝ ΠῚ Φ τερτεβεηῖβ ἴῃς ἰσδάϊ οι 
Κπον ἴο Α4.: ΝῺ) ΓΘ 95 566ΠῚ5 ἴο Ὀ6 ἃ ῬΓΌΡΕΥ πᾶμε. Τῆς ἐχροβίϊοτβ ἤᾶνε 

ΒΈΠεγαΙ (εἰν ἴτ παοαββαγυ ἴὸ ἢπὰ δὴ εαυΐϊναϊεπιὶ ἔογ Οαμά απα τς ἀἰεῥεη αν 

οιυης ρίνεῃ 5 ὉγῪ (τ. ὙΤἼΕΥ Βᾶνε ἀοπε 15 ὈΥ πιακίὶπρ ΠῸΝ δαυϊνα]εηῖ ἴο ὉΝ 
85 5016 1] Π|68 υϑεὶ ἰῃ Ηεῦτεν ἴοτ ἃ ΟἿὙ (»γιεζγοῤῥοίῖδ). 71ε βγιωΐε οὕ “4ὲ 

Δ͵εγολοδὶς νουἹὰ ἴῃ επ σοηοείνδοϊν ἢᾶνς ὑεεπ ἴῃς οἰϊαάεὶ νυ ἢ σοπηπιδπάδὰ 

πε ἴοννῃ δηά 80 Ἴσοϊηπιηάεά ἴπε ἐϊδβιτιςῖ. Βυϊ ἴὶ ἰ8 αἰβῆσυϊΣ ἴοὸ 8εῈ ΨὮΥ 50 

Βρυτγαιῖίνε ἃ ρῆγαβε βῃου]ὰ θὲ υϑεὰ ἵπ ἃ ρζοβε ραββᾶρε. Οπ δε οἵμεγ μαηὰ, 
ἔτοπι ἴδε ἕδος οἵ ἴῃ ὀγηαΐε οὐ χεῖρ ἀδηοῖηρ ρονοῦ (48 ἴῃ 6 ἠσσαΐἑ μ᾽ τἰγ 1219’ Βοταε- 

{ἰπιοβ ἴθ ΕΠρ]15}}) βοπῖε ἢανα σοποϊαἠεὰ {παῖ Πανὶ 15 ποτε τεργοβεηϊεα 88 ἰδ Κ- 
ἵῃρ {πε βυζετγαί ιν ἔγτοπι ἴῃς μαπά οἵ ἴῃς ῬἢΙ] σι πε5, εἰἴμεγ [μὲ με αβϑατιςὰ ἴῃς 
ΒΌΡΓΕΠΊΘ ΡΟΜΕΥ ΟνοΓ ἴῃ επὶ οὐ εἶδε ἴπαὶ ἢε ἴἢτενν οὐ ἐλεὲγ γοξε. ΔΝ 1}.|8 ἀραὶπ 

5ῃου]ὰ θὲ 80 ουβουγεῖν ὄχργεβϑεα, ἰὲ 18 ἱπιροββίθ!ς ἰο βεεὲ. Τῆς οἱάεγ σοτι- 

τηθηϊδίουβ ᾶτε ἐχοεγρίεἀ Ὦγ Ροὶς. Αἰποηρ [πε τεοεπῖ βομοῖαγβ Εννα]ὰ (6 Κ᾽ 78, 

Ῥ. 202, Ε. Τταηβ. 111. Ρ. 148) ἀεοϊάε58 ἔογ [ἢ ῬὨΙ]ΠἸβιΐη 6 βονεγεῖρηῖν ονετν [βγϑεὶ, 

ὙὨΙΟῊ αν! ἃ ψυτοβίεα ἔγοτι ἴθ, Καὶ! βιρροβεβ “ἦς γιείγοβῥοέϊε ἴο θεὲ πιεδηΐ, 
80 ἴΠδΐ ἴῃς ρῆταβε 15 εαυϊνα] επί ἴο Οαῖῃ, ννῆοβε Κίπρ πε βυρροβεβ ἴο Ὀς6 οὐϑῦ- 
Ἰογὰ οἵ τὰς Ῥῃ}ΠἸβεῖπο 5," πὰ ἴπ τη 15 ἢς 18 (ο]ονν εα ὈῪ Ετάπη, ψῃοβς Απιεγίςδῃ 
εὐϊῖοτ ἤονενεγ ἰεᾶνοβ ἴῃς πιεδηΐπρ ἀπάςσοϊἀε, ΤΉ. ςοπ)εοίαγεϑ ἐλ δογαΐε᾽ , 

ὟΥε. τεϊαΐϊπβ ἴῃς ἴεχῖ, ψῃῖο 6 βυρροβεβ ἴο πιεᾶπ “2ἔ[ε σιρλογίέν συεν ἐλε 

5 Ἰοδλακὶ ἀϊἰβοονεγεὰ [πὶ ἴῃ ΟὨΥ οἣς οὗ [πε ῬὨἰβιίης οἰτε5 Ἡνδϊο ἢ πδὰ ἃ κίηξ 
ν 85 Οδῃ. 
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»εείν»οῥοδῥς, ἴκ Ὑ ΕϊσΝ ἣς 5. [ο]οννεὰ ὈῪ Ὦτ., σε Βὰ. Ἰεανεβ ἃ Οἷδηκ π᾿ Ηἷβ 
τοχί. τῷ, 272] 5 ρυΐ ἴῃ ἴμε ρἴαγαὶ Ὁγ 658. -- 3995] οπ ἴπ6 υ8εὲ οὗ ἴπε δά- 
ψεγῦϊαὶ ἱπβπϊεῖνε οἵ, Πανίάβοπ, δγμέως, 87. -τ- 3 Νθ5}] 2ᾷε εονείδρεές Ὁ ον 

ἐἕμε. ΘΟ ρῖνεβθ ἴδε ρῥγοροτγίίοη ἴῦσ ἀπὰ χσο, διὰ Ἐ, ρίνεβ ἴὰ ορό δῃὰ ορίξ. ---- 
8. ὝΡΣΥΊ] ΟΒγ. μα5 Ἥρη ἀπὰ (ὃ ̓ Αδραάζαρ. ὅϑοιηε Μ55. Βανε ἴδε βᾶτηε ἴοττῃ 

ἐπ 1Π15 οβαρίετ. Ὅῆε πᾶπιε 8 εν Ἔπι]Υ 5ἰπιῖ]ασ ἴὸ ἜΡΟΝ, ἜΡΟΝ, δῃᾶ ὝΡν", δῃὰ 

ἴδε ἢτβὶ εἰεπιεπὶ ἰβ ἴῃς πᾶπιὲ οὗ ἴῃς ροὰ Ηδάδά. Ὑπαῖ ἴὶ 15 γαάαα ἀπὰ ποὶ 

“αν βεετὰβ ενϊἀεηΐ ἔγοπι ἔπε πᾶπιεὲβ Βεημαδάδὰ 1: Κὶ, 1515, απὰ Ἡδάδατίπηπιοπ 
Ζεςϊ. 1211, ἃβ. 6 }} 85 ἤτοι ἴπε Αταπιδαῖς πὰ Αβϑυγίδῃ ρᾶγα] ]εῖ8. (Οἱ. ΒΒ. 
δηά τεῆ!,, εβρεοίδ!ὶν Βαείηρεπ, βεγᾶφε 5:4: δεν, Κοἰϊριοπορεσελἑολίε, ᾿. 67 Β.., 

4150 ϑοῆγδαες (Ὁ7.. Ρ. 190 ἔ. Τῆε ροά Ηδάδά (44:4) ἰ5 τηεὶ ἴῃ τῆς Τε]]-εἰ- 

Ἀπιάτηδ Τρ εῖβ (ΠΟ ΚΊεγ, 1491 1.507), ἴθ Ατγαρία (ΝΥ 6. δίκη, 111. ἢ. 51), 
Δη4 ΔρΡδγεπι]Υ ἐπ Εάοπι, αεηῃ. 3685, -- 2π] ὦ ῬῬαάβ (Ῥαάφ) τεπιϊπά5. υἱ οὗ 

Αἰαλαδ, 705. 21 δῃὰ "2 πη, 1 (Ὦσ. 237, --- Π21Χ] Κπονπ 88 ϑμδὲζ ἴο [ῃε Αβϑγτὶ- 
δῃ5 δΔοοοτάϊηρ ἴο Μεγετῖ, Οσἐρελ. ἀ, Αἰ εγέμσις, Ὁ. 347, ἀπηὰ ϑοβγαάεσγ, (Ὁ 7. 1. 

Ρ.- 171. Τῇῆε Ὁβγομίοϊεγ 85 ργοθδΌῪ τηϊβίακεπ ἴῃ Ἰοςαιίηρ {πε Ὀδῖ116 αἱ Ηδπιδίῃ 

ὙΠΙΟἢ 15 ἴοο ἔδυ ποιίῃ. --- Υνν 20:0] 8 οδ)εοϊοὰ ἴο Ὁ ΤΆ., Ὠτ., 85 πιβαπίηρ 

ΠΕΘΕβΒΑΎΙΪΥ ἴο ὀγέρισ ὀσεξ ἴῃς μαπὰ ψῆετε ἴξ δὰ οὔςε Ῥεεπ. Βαϊ ἴδε ραϑ8- 
βᾶρε ἰπ ζεκίεὶ (3812) βεεπὴβ ἴο πον {Παὶ ἴξ τῇδυ ἀεςποῖς 5ἰπιρὶῚΥ εχίεπάϊηρ 

οὔ Θ᾽ 5 ρονεσ, ίογ Οορ, Ψ8ο ἰ8 ἵπεγε δά ἀγεββεά, ῃδὰ ποῖ γεῖ ροββεββεὰ ἴῃς σουπ- 

τῖε5 ψ ῃϊς ἢ ΒῈ νγὰ8 ἐχρεοϊΐηρ ἴο ρυπάετ. (ὅ ἐπιστῆσαι ἀοε8 ποῖ ᾿ΠΡῚῪ ἴΠαὶ 
116 ἱγαηβίδίοτβ τεδὰ 2ιυπὺ ἢ ΟΒτ,, οἵ, 15. 125 (5. ---- ἼΠ)27 ἰβ βιιβηο ΠΕ} ἐχρὶϊοὶς 
σἰτπουϊ ἴῃς δαἀαϊτίοπ οὗ γα (Ογέ, Οἢτ. ἀπὰ (6). --- 4. Ὀλϑρ ΓΊΝΌΣΡΟΦῪ η5Ν} 
85 ἴῃς Ἄσπατγίοίβ γε δἰ μἀθὰ ἴο ἱπηπιεαΐδιεὶν δῇεσ, ἰξ 18 ργόρϑῦϊε τμαὶ ἴΠεῪ σετα 

τοεπίϊοπεὰ μετα. ΟἾσ. δπὰ (5. ἄρτεε ἴῃ ὈΝΦἪΡ ὈΡΟΝ ὨΡΩΦῚ 29 ἢδν, ἴῃς δχβῖ 
Ῥαγῖ οἵ ψβϊοἢ πηδεῖβ [με τεαυϊγειπεπίβ οὗ ἴῃς οαβε. ὍΤῆς 7000 Ποῖβεβ οὐ ἢοσβε- 

τεθῇ ἅτε ουΐ οὗ ρτοροτίίοι ἴο ἴῃε οπατίοίβ, 8οὸ [μδὲ ργορδο]ῦ με ἴεχί 18 σογγυρῖ. 

1 5. ϑυγρτίβίπρ [μὲ 1 1λανίἀ ἴοοῖκ τῆς ἰοοἱ βοϊ ἀΐετβ ργίϑοῃεγβ γε 8που]ά ποῖ 
Ῥε το] ψῇαὶ ἢς ἀἰά ψῖῃ ἴΠεπὶ, νυ πο ἰς δποῖμοῦ τεᾶβοπ ἰοῦ δυρροβίηρ ἴΠαι 186 
οτίρίμαὶ ἰεχὶ ἰβ ἰοϑὶ. “7 δ5 ἴῃ Αταῦίς: ἄς ερί “ἔᾶἔε ἀοεξ ἐδραΐονε οὗ απ σρεῖρεαὶ 

1ῃ5 τηακίηρ ἰξ ἀ5ε}655 ἴοτ τἱἀϊηρ. ---- 391, τπηυδὲ ποτε ταεδῃ δῖε ἐλαγίοί λοντες. 

-- δ. ν2.}] τῃε σουπίτγγ 15 [πΠουρῆϊ οὗὨ δ5 ξεπηϊπίηα. ---- θ. Ὁ521)} οὗ, 1 5. 138. --α 

Ἴ. ν59] χλιδῶνας (5 ψου]ὰ Δρράαγεηι!ν παῖε ἴπεπὶ ὀγισεείδες οὐ αγημέδίς. Νοῦς 
οὗ ἴδε ραββαρεβ ἰῃ ψῃΐϊοἢ ἴῃς ψγοτὰ ὁσουτβ δῇ Ὁε 84] ἴο Ὀς ἀεοϊϑῖνς, Ὀυϊ [Π6 

Ἰἀεπεϊβοαίίοη ἴπ 6ὅ ἢ ἴῃς Ὁ) οὗ 1 Κ. 1425 ψουἹὰ ανουν σλείαάε, [πῃ ΕΖ. 27}} 
[πε 84π|ὲ ψοτγὰ 15 τεπάεγεά ὃν (5 φωΐνεζς ν ὨΪΓἢ Θγτηπηδομυ8 ἢδ5 ἴῃ ἴῃς ῥτγεβεηξ 

τεχῖ, νι ἤεγεαβ Ααχυΐα μα5 μετγε οοὐαγς, οἴ, ΕἸς] 45 ποῖς, ἤεχαβ. Ογιρενεῖς, 1. 

Ῥ. 558, --- ὃν} τεδὰ ὡν. τ ὔϑΥν] καὶ ἔλαβεν αὐτὰ Σουσακεὶμ κτλ. ὨΘΑΙΪΥ 8}} 

Μϑ95. οὗ ᾧ Ὧἀπὰ 1. Τῆς δά ϊιίου ἰβ 'π ᾿ἴης τ ἢ βόπις οἴπον ποῖθβ ψηϊςἢ μαναὰ 

ἰουπά {Πεῖὶγ τνᾶν ἱπῖο ἴῃς ἰεχὶ οἵ (δ, ἀπά 15. ργορδθὶν ποῖ ογὶρίπαὶ. --- 8. πῦ20] 

ΟἾγ. γπῶϑο: ὃ" Ματεβάκ (οὔ ψῃΐοῃ (58 Μασβάκ 8 ρτοῦΔὈΪΥ 8 Ἄσοττυρίϊοῃ) 
86 εΙη8 ἴο σοπῇγτῃ ἴῃ τεδάϊηρ οὗἩ (ἢν. --- Ἰ251] 59. (Ὦτ. : καὶ ἐκ τῶν ἐκλεκτῶν 

(ΦΘ ρετῆδρβ τεδάϊηρ "πο .. ὙὍὙῆς πᾶπιε πεέτὲ τεπιπὴβ υ5 οἵ δεΐγ24. ---- ἼΜὉ} 
“Ἔν οὐτον ποῦ ΠΦΡ Π2 (τ. οοπίαἰπεά 4130 βυδβίδηι ιν ἴῃ ὦ ἀπά ἴ. Τῆς 

ἰηΐεγεβὶ οὐ τἴλε (Πτγοηίοϊεν ἴπ 4}} [πΐπρβ {παῖ ρετιαΐη ἴο πε Τεωρ]ς ἀοοουπῖ ἔος 



308 2 ΒΑΜΌΕΙ, 

ἢἷ5 ᾿ἰπβεσίίοη οἵ ἴῃς βεηΐεπος, πὰ ἴξ μ88 ῥγοῦδὈΪν σοπις ἔγοπι (Ὠγομΐοεβ ἱπῖο 
τε Οτεεὶς οὗ ϑαπιμεὶ. 

9. Ζ7δϑμ, ζίηιρ φ΄ ανια!λ] δὴ ἱπηροτίδηϊς οἵ οἡ ἴῃς Οτοηίεβ, 

ΡΓΟΡΑΌΪΥ οαρίτα] οὗ ἴδε Ηἰϊῖς Κιηράοῃι, ---10. παάογανι ἀὲς 

40,7 5665 ἴο Ὀ6 ἴΠ8 πιοσα ργοῦδ 6 ἔοστα οὗ ἴῃ6 πᾶῖῆβ.0 Τῇε 
ἀϊρηῖγ οὗ τὰς δηλ θαββδογ βῆονβ [με ἄερτβα οἵ βοῃουγ ραϊὰ Ὀγ [ἢ 

τηϊδϑίοῃ. --- 70 ργεεί Ταυϊά απα Ὁ ἐοπργαίμέαίε ἀΐνε] ἔοτ ἮΪ5 586- 
6685, ,ο»» ἰαάκα2ε᾽ ἀαα ὀέέη ἀρ ἐμέν οΓ 701] ῬτοΟΌΔΌΪΥ 5εθκίηρ 

ἴο 6514 0]158}: δὴ ἱπάθβρεπάθης Κιηράοτῃ ἴῃ ἃ σουηῖσΥ οὔσας {Πα ΑΙΥ 

ἴο Ηδιιδῖῃ. Τῇ δια ραβϑδάου Ὀτουρηϊ Δἢ Δρρτορτίαϊθ ργδεββηΐ οἵ 

͵ενγεὶβ δῃά οὐ)εοῖβ οἵ τί. ---11. Ζάεες αδο {ἀε ἀΐηρ ἀἰξαϊϊεαϊεα “Ὁ 

γαλτυελ] ααϊϊε ἴῃ δοοοσγά νἱτῃ δηιίψιιθ ουδίοτη. --- 13. γονι 
ἀρ». ἰβ ῬγοῦδὈΥ ἴο Ὀ6 τεδά. ὍὙὴδ οἴμοσ οουηῖτεβ πᾶπιθα ἴῃ 

τὴς νϑῖβε γα ἤᾶνα δίγεδαυ τηεῖ. 

9. ΨΓ] υἱὰ Ομσ. νὰ βῃουϊὰ ργοῦδὶν τεδὰ γ9»Ἐγ: (68 Θούου, 7λοιε Ἐ,; Ὀυϊ 
Θαεί ΦΑΙ, --10. Ὁ0»} ἴπ ψΒίοΩ ἴῃς ἤγβὲ εἰεπηεπῖ ταὶρῃϊ ὈῈ ἴΠ6 παᾶπιε οὗ 
γαῆνεῃ. ΟΒγ. ποννενεῦ δ85 Ὁ δηὰ (5 ᾿Ιεδδουράν ψΨΠϊοΝ σοπῆγτηῃβ (τσ. ἴο ἃ 
οοταίῃ οχίεπε, ἴος (58 [85 ᾿Ιδουραάμ ἱπ (τ. ---- »τ ὈιΌπο 8 ΦιΝΚ] οἵ, ἸσΌπΟΟ ἼΩΝ 
15. 4112 (Εζεκ. 2719 15. ἀϊετεπι). --- 11. Ὁ27 ἱπαάϊοαῖεβ ἴμὶ οἴπον τΐηρβ πδὰ 

Ῥεθῃ βροίκεη οἵ 85 εἰεαϊεαίεα; νι ἰς ἢ 15 ποῖ ἴῃ οϑ8ὲ ἴῃ ουῦ παγγαῖϊΐνα, [1 18 ποῖ 
ἀπ] Κεὶγ ᾿ποτείογε {παῖ [8 ἀπά (ἢ [Ο]]οννίρ νεῦβα ἅτε ἃ δῖε ἰπβεγίίου (Βι.). 

- 19. ὉΝῸ] ὈγτνῸ Οἢγ, ἀπὰ 6535 μεβίεβ 11 Μ55. οἵ 38. Α5 Αγᾶπὶ ἰβ εονεγεὰ 
ΕΥ τμε Ἰαϑὲ οἶδυβε οὗ ἴμε νεῖβε, δῃὰ 85 Εάοπὶ θεϊοηρβ υὶτῃ Μοδὺ ἀπά Ατηπιοπ, 

σὲ 5ῃουϊά οσοττοσὶ ἴῃς ἴεχὶ ἤθγα δοοογαϊηρῖγ. Τῇ [δοὶ {παῖ ἴῃς σοπαυεβὲ οὗ 

Ἑάοχῃ 8 πατταϊεὰ ἰδἴεσ, ἰ5 ΟὨΪΥ ἀποίμεγ ενϊάεηςς παῖ (Πε86 γεῦβεβ ἃγε 8ῃ ἰΏβει- 

τίσῃ ἔτοστα δποῖμεγ ἀοουπηεηῖ, 

18. Τῇδ νεῖβα ἰβ οὔβοιγο, δηᾶ 85 ἴῃη6 (Ὠγοηΐο] 6 Γ τη κο5 ἴῃ 6 ἤχοὶ 

Ῥατὶ οὗ ἴἴ τείεσ ἴο ΑὈίβῃδὶ ἱποίθαά οἵ Πανὶ, γα σδηποῖ θὲ ϑυσε 
νῆα μα τεδά. ὙΤμαῖ [6 δοοουηΐ γοίειβ ἴὸ Ζ ἴηι 5665 ααϊῖε σαΓ- 

τᾶῖῃ. ΒΥ 5]10ῃϊ επιεπάδίϊοη νγα ΠΊΔΥ ρεῖ: 4ππηε 7)αυϊά »ιαάφ ἃ 

πᾶριό οη γεΐμγηΐηρ, ἐπ ἤἠαΐ ἠδ σνιοίς Εάοηι, ἵπ ἐλε Ῥαδίεν 97) 5.41} 

τῆς Ἰοοδίίοη 15 Ὀγουρῃϊ ἱηῖο σοππεχίοη ψι τ Εοτὰ δραΐῃ ἴῃ 2 Κ. 

147 Ῥ5. δοῖ. ---14. Τῇδ ἰγεαϊπηοηϊ οἵ Εἄοτῃ ψὰ5 ἴῃς βᾶτηε 88 (Πδΐ 
οὗ Αστᾶῦι. Τὴδε σεηλατῖ ἴηι γσλτοεὴ ἐεἠσνεγεά αυτά τυλόγεῦε ἮΘ6 

ψεηΐ 5 Ἔν ἀθ μιν ἰηϊεπάεα ἴο σοποϊαάε [ἢ15 δοσουηΐ οὗ ἢ15 γναῦβ. 

18. ἸΛΌΠΟ 12Φ2] Ὀαΐ [πὲ τερυϊαϊϊοπ νγᾶβ ποῖ τηδάβ οῃ ἢΐ8 τεΐαγῃ Ὀαϊ Ὀγ 86 
βιυλτηρ. (ὦ οοππεοῖβ ὉὉ ὙΥῪ ΦΡῸ ψἱἢ γμαϊ ῥγεσεάεβ ἀπά ἴπεῃ ροαε5 ο : καὶ 

ἐν τῷ ἀνακάμπτειν αὐτὸν ἐπάταξεν τ-Ξ Ἴ57 )Φ2.. ὙὍὙῆς ἀἰβησυ Υ ἴπ βαρροβίῃρ 
τοῖς ἴο Ὀς οτίρίπαὶ δτῖϑε5 ἔγοπι ἴ86 βἰ πὰρ] οἱ οὗὨἨ πο ΒΟ Β οου]ά ΒΑΓάὶγ 6 σοῖς 
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τυρίεα ἱπίο Ἰλ5πθ. 1 δυβρεοῖ ἱδμεγείοτε [πὲ ψε βῃου]ὰ τεδὰ ἸΠ1972 123. 
Οἰδεῖβ μᾶνε οοπ)οοζυγεα {Πᾶὶ ἃ οἴαυδε 885 (αἰϊεπ οὐἵ αἴεσ οσκ. Οτᾶϊζ (Οεεά. 

1. Ρ. 255) πιᾶκεβ ἃ οοῃῇαῖβ ἰεχὶ ἴτοπι [ἢ]58 ἀπά 1τῃ6 (Βτγομίοϊεσ, ΤῊ. ἰπβεγίβ 
ὉΥΙΝ ΓΝ ) Μ ΈΙΟΣ ἰΒ δἀοριεὰ Ὀγ Ετάπι. ἀπά ΚεΙὶ, οἴ. αἰδο Κόὄμ!εν (Οεελ. Α Τ. 

11. Ρ. 288) νγβο ο8}}8 [818 [6 σοπιπηομ Ὠγροι εϑἰβ, ΝΥ ς. δάορίβ {με γεδάϊηγ οὗ 

6. --- οὐκ] τεδὰ οὐτν ψί Οἢγ. ό, 6 Μ55. οἵ ἢ. 

156-18. ΤῊο. δἀπιϊηἰείγαίίοη. --- αν Πἰπηβ ΙΓ δοιεα δ5 Ἵοἢίεῖ 
Ἔχεουῖϊνε δηὰ σοηβίδηιν συγ εγεα γμάσηιεμ ἀπά ἡμοἤες ἰο αδ 

Δὶς ῥεοῤί. Ιῃ σοηπαχίοη ΜΠ} ναὶ (Ο]]ον5 [ῃ18 σᾶῃ πλθβῃ ΟἿΪῪ 

τῃαι Πανὶ α δεϊβά 85 οἰίθ }υϑιῖςθ, δῃ ἃ ννᾶ5 δοςθβϑί 6 ἴο 186 ρβθορὶβ 
85 ἃ ᾿ὩΟΠΔΙΟἢ 5Που]ὰ Ὀα. --- 16. ἸοΔῸ νγᾶϑ ονδῖ ἴῃ6 ἅγηῖγ, σϑαὶ 

“λοελαῤήῆαέ σοι οΓ “λιἐμά τοας “δε εέογα2 71 ἈΑταὶγ κε Οἀγοπίεγ 
ἡ Πο ψτοῖς ἴῃ6 δΔηη4]5 οὗ [ῃ6 τεϊρῃ ; τῦογα Κοὶγν χὰ ζίπρ» δ7οημ "ΟΣ 

ΨηΠῸ Καρὶ ἢὨἰπὶ ἱπίοσγπηβα οὔ ἴῃ οουτβα οὗ ρυδ]ὶς Ὀυδίῃεβ5. ---- 
17. Τῇςε ρῥυοβϑὶβ ἤεσε πηεηιϊοηεα ἀγα ον] ἀἜ ΠΠΥ τερατάεα ἃ5 Οβ ΟΙ5 

οἴτμε οουτ. Ζαάρᾷ ἰ5 ποῖ πχθρηϊοηθα δαγοσ, θὲ ΑΡϊδῖῃαγ, νῃοβα 

ΠδηλῈ Ἧ6 5ῃου]ά γϑδὰ ἴῃ ἴῃ 6 βεοοηά ρΐδοβ, ψγὰ8 ἴῃ6 σοιηρδηΐοη οὗ 

Πανὶ ̓ς νναηάοτίηρθ, τ 5. 22, δόμα β56εῖηβ ἴο ἤᾶνα Ὀδεη ἴδε 

ὨδτΩδ οἵ ἴΠ6 5.τῖρε.--- 18. 41π4] δεπαίαλ τοῦ οὐ 7ελοίααα τυᾶς οὐεγ' 
2. Ολεγείλμτἑέος απα τὰς δείξη τῃαῖ ἰ5, [Ώ6 Ὀοάγ-ρυατά. --- πα 
οαυΐα᾽ς φοης τὐόγέ ῥγίφε 5] ἴῇθγῈ βθθῖὴβ ΠῸ σβᾶβοῃ ἴο οἤδηρε [ἢ 8 
Ῥἰαίη πηεδηίηρ οὗ ἴῃς ψοτά. 

10. 5)27 ου ἴδε πιεδηΐπρ οἵ [ῃ6 ποτά οἴ, 76 00, “ δε  ἄρε σις οἴρθν Εΐρ- 
δε εηρ ἐπε αἷς δεαίνιεη," ΖΑ Τ᾽ . 1807, Ρ. 76. --- 17. γγὰς ἰ5. οα]]εὰ Βετα “2 
ΥϑπΝ, ΟΒΒΙΌΙΥ (ἢ  ρεηβδΙορΥ ἰ5 θαβεὰ οἡ ἴῃς βυςςεββίοθ, ε.᾽5 οοη)εσίατα, 

ψΠ ἢ Ἰεᾶνεβ Ζϑίοκ νἱτμουῖ ἃ (αἴ μετ, ἰ ποῖ βαρροτίεα Ὦγ δὴν ἀοουηεηῖ. Τῆς 

ϑᾶταης τΊΔΥ Ὀς 841ἀ οὗ {πε ἱγαπβροβί[ἰοη οἵ “2 Ν 2 ἼΡΟΌΠΝ ΜΙ ἢ ΠΟΜΕΥΟΥ ΒΕ .Ώ8 
περαββαγυ, ἴου ΑὈἰδῖμαγ δοϊεὰ 85 ρτίεβε ἀπὲ] τ[μ6 τεῖρτι οἵ ϑοϊοτηοη. --- Ἵ5 ΠΝ} 
9.2 ν ΟὮτ, ἰ5 ρούθαρβ θαβεὰ ου ἴῃ ἀϊβίου εν Ἰαδὲ ποιά. --- πν.Φ} ᾿Ασά 658: 

Σαραίας 1: κὺ 2036 (νἤετε ψε ἢπὰ Ἰησοῦς 658: Σουσά (6) : ΝΦῪΦ 1 (Ἀγ. 
1816 Τῆε τεδάϊηρ ΝΦῪΡ δοσουηῖβ πιοδὲ παίυγα! νυ ἔοσ 811} [ῃ 6 νατίαιίοπβ. Ῥετ- 

Βᾶρβ νψε που! πιαᾶκε ἴῃς πεχὶ νγογὰ “ριο τ, --- 18. "25}} τεδὰ τ ἢ [ἢ 6 Ρᾶγαὶ- 
1εἰ πη ὃ». ΟΦ ἴπ ογάεσ ἴο τἴδκε 8686 ἰπϑετῖβ σύμβουλος. ΤῊΣ ἐπάεδνουγ ἴο 

τεϊαίπ 16 τεοεϊνεά εχ, Ὁ τακίηρ 1 ἴῃ ἴῃς βεπβε οἵ Ὁ) (Κίπιομί, ϑ.ομπι.), ἰδ 

υπδιιοςεβϑία!. ΤῊς ΟΠεγειἰϊε8 ἃσα Κπονγῃ ἴο 8 45 ΡΠ 5: πε58 ἔγοπι τ 5, 2014, 
Τῆς Ρεϊει ἢ ϊε8. νῆο ἅττα πιθπιϊοηθα οὔΪγῪ ἷἰπ σοπποχίοι ἢ ἴῃ 6 ΟΒετθι το 5 

Ἄοδηποῖ ἢ σετίαίη!ν ἰἀεπιϊβεά, ΤΠδὶ {ΠΕΥ ςοπειϊτυϊεὰ [6 Ῥοάγ-συατὰ οὗ ἴῃς 

Κίῃρ 8 δρραγεηιν ἴῃς πὐϊπὰ οὗἩ ἴῃς Ταύρατὰ νη ϊοἢ ἰγαηβαῖοβ σγόλεγς σρα 

σἤηρονς. ΟἿ, Τοβερῆυβ, μη ΝΠ. 11, 8. ΤῊς ἈΑὈΡἰ πο] ἐχροβίζοτβ βῆον {μεῖγ 

Ἶδοκ οἵ ιἰδιοσίςαὶ βεῆϑε με ἴμογ πὰ μεγε ἴμε ϑαπδεαγίμι οἵ ἴᾷς πὶ δηὰ 
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ὙΠυπιπιΐπι (15δακὶ ἀπά Κι πιοὶ οἷϊς τἢ 5 ἔγοπι σων Αἰ αὐδὲς Ὀὰαϊ ἀο ποῖ ἔπ επιβεῖνεβ 

Ἄρρτονε 11). Μοτγε Ἔχουβδῦὶε 15 ἴῃς Πθοῦγ οὗ [εν 8} ἐχροβίζουβ ἔπδὲ ἔνγο οἴδῃβ 
“ οὗἁἉ διδοῖ τα8. ἀγα ἱπϊεπάβα (᾿βδδκὶ, Κίπιοδι, [06.). Βαυῖ 1 8. 3034 ΕΖεκ. 2516 

ΖερΡΆὮ. 2΄ 56επὶ σοποϊυβῖνε 88 ἴο ἴμε Ῥμἰϑιϊπε5. δε ἤδαῦ αἷϑο οἵ Οἰκιῖϊεβ ἰπ 

αν! 45 βεγνῖςε, ἀπά ἴμε ουδίοτῃ οὗ ἐπ] βιϊηρ ἰοτείρπεσβ ἔοσ [μὲ Κίπρ᾿β Ὀοάγ- 
Βυατὰ δα5 ργεναῖϊεά ἄονῃ ἴο τεοεπΐ ἴἴτωῈ8 ἰπ πΔῊΥ σοπηίτίεβ, ἔοσ οὐνίουβ 
τε Δ80}8. --- 3.)2] ἴῃς ττϑαϊτῖοπαὶ Ἔχερεβὶβ μ85 αἰβιςυ Υ ἴῃ βυρροβίηρ Πανὶ ἀ 5 
8088 ἴο ΡῈ φ2γέέεές ἰὴ ἴῃς ρτορεῦ 86886, ἔογ ὈΥ {με 1,ενἰἰςαὶ οοάα πος οου]ὰ θὲ 

ῥτίεβίβ ἐχοερῖ ἀεβοεηάδηΐβ οἵ Αάγοῦ. Εογ (Π]8 γεάβοῃ ἴῃς (βγοπίοϊεσ οῆδπρεβ 
Βἷ5 τεχῖ, βυδβετατπρ Ἴσοπ τὸ ουϑν σι, ΟΥ, αἶδο αὐλάρχαι . Βαϊΐ {πετὰ ἰβ πὸ 
τεᾶβοη ίοσ ἀερατγίίηρ ἔγοπι ἴπε Ρ]αἰπ τηθδπίηρ οὗ οὐ ἰεχί. 

ΙΧ. ΧΧ. Ῥανὶὰ᾽5 οουσί 1189. --- ἵὲ σοτης πον ἴο ἃ πουηορθῃθ- 
οὐ δηά σοητπυουβ πᾶγγαῖϊνε οἵ Πανὶ ἀ᾽5 Ἔχρευίθποθ5 ἔτοτῃ ἴῃ {{πὶ6 

ἤδη ἢς νγᾶ5 ἤγΠΩΪν βεῖ]ε ἃ οἡ ἴἢ6 τἤγοπα ἀη11] πδᾶσ ἴπῈ οἷοβα οὗ ἢϊ5 

16. ὙΠε δυῖθογ ἰ5 εν  ἀθητν ψΕ}] ἰηογπιθα δηά ἢδ5 δῃ ἱπῖεγεβῖ ἰῇ 

Ῥτεβεηϊτίηρ ἴῃς ἰδίου νι ῃουϊ Οἷα. Τῆδὶ ἢς νγὰ5 ποῖ νεῪ τειηοῖα 

ἴῃ τἰπιε ἔτοτα ἴπ6 Ἔνεηῖβ ΨῃΪΟἢ ἢῈ Παγγαῖθβ 15 ενϊἀεηὶ. ΤῊδ ὑῃ]γ 
δηὰ ἰηϊορτ οἵ ἴῃ6 5εβοϊίοη, Ἔβχοθρὶ ϑ0Π16 ΤὩΪΠΟΙ ἰῃτοΓρο δι! οῃ5, ἰ5 

ΒΕΏΘΓΑΙΥ σοποράδα. 

ΙΣ. 1-18. Ῥανὶὰ 8 Ββάθ! 1 γ ἴο Ζοπαίδδῃ. --- Πανὶ ἰπαυΐτεβ 
ψΒεῖμοσ Τοηαίϊμδη [5 Ἰοΐς ἂπγῪ σὨ]άγθη. Ηδ Ἰεᾶσγηβ οἵ οὔς 500 

ΨΏΟπΣ ἢῈ Ὀτίηρβ ἴοὸ σουγῖ δηὰ πιᾶκαβ ἢΪβ σοτηρδηΐοῃ, Ὀδϑίἀ65 τὸ- 
βίοσίηρ ἴο Ἀἰπὶ ἴΠ6 (ΑΓ ῥτορογῖγυ. 

1. Τῆε ορεηίηρ οἵ ἴδ νεῖῦβα ἰ5 ἰοβῖ, ΟΓ τηϊβρἰδοδσἃ. Ῥεγῆαρϑβ ἴΐ 
5δου]ά ὈῈ ἴάκδὴ ἴτοτὶ γ᾽: 727} εαγηε Ὁ ραες τυάφηι Ζαυϊάῖ τυας σείαὐ- 
ἤρλφα ἐμ ἀΐς ἄομδε, ἐλα ἀκ ταἱα: 75 “λέγε γέ οὗ τὰς ἀοωδέ 97) δα 

ἀην τ τυλονι 7 γα» τάστο ζίραἔρσες 707 “146 ταξε οὗ Ποπαίλαπ Τῆς 
ααρϑίίοη ἰβ 85 Ἀρρτορτγίαϊα δέϊεγ ἴῃς ἀβαίῃ οἵ βῆ δδὶ δ5 δῆϊεσ ἴῃ8 
τενεῆρε οὗ ἴῃς Οἱ εοηῖτεβ. --- 2. Τηΐουπιδίίοῃ 15 βουρῃϊ ἔτοπὶ ἃ 
σεγυα»ι οὗ ἠλε ἀσμδέ οὐ δα, ΔΡΡΑΓΘΉΙΥ ἃ ἴδια 4] ἀερεπάεξηϊ, νἤοβα 

ΠΔπι6 νγὰ5 Ζίδα. ---- 8. ΤῊς Κίηρ ρυῖβ ἴῃς αυσδίίοη Ἔνθ ποτα ἀ15- 

ἤηςιν τμδη δἵ ἤτβ : 75 δέεγε ποία νιαρ ὀφέρηρίη 19 “66 ἀσμδέ οὗ 

,δαμ 7] δηά ἢς ἄνονβ ἢἷβ οὈ͵θοῖ ποτα αἰβιποῖγ : λα 7 νιαν τάσιν 

τε ξίμαησες 97 Οὐ τπᾶῖ ἴὸ ψῃῖο ἢ ἢα ψγὰ5 θουηά Ὀγ ἢἰ8 5ο]εϊηῃ 

εηραρετηεηῖ, οἵ, τ 5. 20", Ζίδα ἱπίοσπιβ μἰπὶ οὗ ἃ βοῃ οὗ ]οπδίμδῃ 
ἍἼῸ νν85 ἰδῖης. ----4. Τὸ ἴῃς Κίηρ᾽5 ἔυσῖμεσ αυεβιίοη Ζίθα βαγϑ ἰΠμαῖ 

ἢδ ἰ5 ᾳ 76 ἀσμδὸ οὐ Μαελιγ, δοηι οΓ 4»ιρεδϑὶ, ἐπι 2ο- δα» ἃ τὰ 

οὗ ψεα} ἢ ἀπ ῥτοπηίμεῃοα, ἃ5 ΜῈ ραίμοτ ἔτοπι 177. ΤῊΣ ρ]δος νγὰβ 
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Ῥεγοπά ἴδε Τογάδῃ, ργορδῦϊγ ποῖ ἔἃγ ἔγοηη Μδβιδηδίῃι. --- ὅ, Θ. ἢ 
ΤΈΒΡΟΏβ6 ἴο ἴῃ Κίηρ᾽ 5 οοιητηδηά 77εγὀόαα οὐ ἴῃε πᾶπηε 5εὲ ἴῃ 
ποῖθ οὐ 4", ἐαγις ἴο δαυίά απά γε πῤοη ἀὶς γαε6} τἴῃῈ ουβιοτηδγν 

δεῖ οἵ οδείβδηοα. -- 7. ΜεΙθθδΑὶ ἢ85 γεᾶβοη ἴο ἔδασ, Ὀαϊ ἰ5. τθ- 

δϑϑυγοα Ὁγ Πανὶ, νῆο ποῖ ΟἿΪΥ ρίνεβ ἃ βξεηεσαὶ ὑσοπιῖβα οἵ Κἰηά 
τιϑαϊμχοηῖ, Ὀυϊ 4 βρεοϊῆς οπδ : 7) εὐΐζ γεσίογε το “ᾶεε αὔ τε απ οὗ 

͵ϑαμέ τὰν )αὦιεγ νι λθῖμ συ [Π15 ΡΓΟΡ ΘΓ ννᾶ5 ἴῃ ροββεϑβδίοη οἵ Πενία 

Ὧ5 ΒΟ α550Ὑ ἴῃ ἴῃ Κίπράοπι, οΥ ψῃοῖπογ ἰὶ μα Ὀόθη βεϊζεὰ ὉΥῪ 
ΒΟΙῺΘ ΟΠΘ6 6Ἶ56, α ἃγα ποῖ ἰοΪά. Βεϑίάδς [ἢϊ5, Με Ραδὶ νναβ τπδάα 

ἃ τη εΓ οὗ [Π6 Κίηρ᾽5 Πουβεῃο]α : φέάσω οὐαί ἐα αὐ νιν Ἰαδέξ εορ- 

ππμαδν} 115. βρεοίδὶ τηδεὶς οὗ ἔλνοιιγ 15 ἴῃ 6 τῆοσγε ποίεοσίῃν οα 
δοοουπὶ οὗ ΜευθῦδΑ]᾽5 ρῃγϑίοαὶ ἱπηρετίδοιίοη. --- 8. ΤῊΣ τεοορηί- 

οῃ 5 5βΠΠοΊ ΘμΕΠγῪ ἈΠ. Ὁ]6 ἴο 5αἰἰδίν Ἔνθ δὴ οτἱθηΐδὶ : λαΐ ἐς τὰν 
σεγυαρέ ἐλαί ζάοις τλοιξρί ἔμγπ “ἦγ πὲς Το α αἰδαπ ἀρ σμεὰ ας 

7 σγε 77] ἴ86 πιδῃ δά ἀουθι]εθα Ὀθθη τηδάς ἴο [δε] ὑπαὶ ἢ6 νγὰ5 ἃ 

1.561655 ΤΠ ΘΠΊΡΕΙ οὗἁ τῃ6 ἈΠ, Δηα τγᾶ5 41} ἴῃ6 Ὠϊοσα σταθῇ (Ὸσ 
Κἰηά ττθαϊηλθηῖ. --- 9, 10. Πᾶνα ἀγγάηροϑ {πὶ Ζίρα 51.411} ουἱναῖς 
ἴῃε Ἰαπὰ δῃᾶ Ὀτίηρ ἰῖ5 ρσγοάυος ἴο ΜεγῦΡδαὶ ἔοσγ ἢΐ5 βυρροτί --- 

ΡΙέβεησα δῖ οουτὶ ψου]ὰ ταῖμϑυ ἰβοσθαβα ἴπδὴ ἀἰιηϊ ἰδῆ ἢΪ5 ἐχ- 
Ρδηάϊομυτο. Τῆδ οχίθπϊ οἱ ἴῃς δβϑίαϊε ἰ5 ἰηἀϊοαϊθα ὈγῪ [ῃ6 ἴοτοβ 
πεαάεά ἴο ουἱαναϊα ἰἴ ---- ΖΙθα᾽ 5 Πἴεδη 50η5 δηά ᾿νθην βεγνδηίϑβ. ---- 

11. Ζιίθα ῥτγοπηῖβεβ ἴο οΟὔὟδὺ 4}} ἴπαὶ ἴῃς Κίῃρ σοπητηδηάβ. Τῇα 
βεοοῃά Βα] οὗ ἴῃ6 νϑῖβα σδηποῖ Ὀ6 σοτγεοὶ 85 ἰΐ βἰαπάβ. [1 56 ἜῈὴ5 
οτὶρίπα!γ ἴὸ ἢᾶνε Ὀδδη, ἴῃ [ἢ ἐογπὶ ργεβεινοά Ὁγ ὅ, τη6 δυϊῃοτ᾽β 

οοπο]υάϊηρ τετηατῖ : δο ἡήεγιῤόααί αἵό αἱ δαυία᾽ε ἰαόέξ “ξε οπὲ 
97) “6 τους 97 “᾽πε Ζίηρ. 

12, 18. ΤἼε νεῖβεβ 566ΠῚ ἴὸ Ὀ6 δῇ δΔρρεπάϊχ, ρἰνίηρ [ατῖθε 
ἰηξοτπγαιίοη 45 ἴο ἴῃ6 ᾿ἰπα οὗ 84:1. [1 ννὰβ γτεργεβεηιεα Ὀγ Μει- 

Ὁ44}᾽5 5οη ἤΖίελα. Τἢδ ρ]οββαῖου ἴδ εἰβ τὶ ἢθ πγυδὶ ρα ἀβϑυσα 

5 ἴπαἱ Μετ δ] αἴθ σοπιηυδ!ν δἱ [ῃ6 Κίπρ᾽5 ἰ4 016 ἑσμρή ἀξ τυαᾶς 
ἔανις ἐμ ὀοτὰ γεεί. 

1. ΒΥ δ ἱηρεηίουβ σοπ)εοίατε, Κ]. ρῥτγείδοεβ 115. σμαρίογ ἢ 211-}, ἀπὰ 
118. 15 δἀορίεὰ Ὀγ Βι., 80 ἴμαὶ ἴῃ δἷβ εὐϊτίοη νὰ τεδά τς δοοουπὶ οὗ ἴδε 

ἰλταΐπα δηά ἴῃς σοπβεηιεηΐ νεηρεᾶπος οὗ ἴῃς Οἰρεοηϊζεβ οα ἴῃς μουβε οἵ ϑαυ)], 

δηὰ τπεπ ἴῃς βίου οἵ αν ἀ᾽5 γεπιεπηῦγαποε οἵ ἢΐ5 οὈ] ρμαϊίοη ἴονγατ 5 [οπαῖῃδη. 

Αἱ ἢτβί νίενν (Π}5 βεεπὶβ παῖυτγαὶ, ἀπὰ [ἴῃς ἱπιργοββίοη 5 βίγεηρι ῃθηεὰ ὮὈγ τῃς ἰαοὶ 

παῖ ψε δᾶνε δὴ ὑπυβυδὶ 150 "ΠΝ αἵ {πΠε6ὶ ἐπεὶ οἵ 2116 ν᾿ Ἐ] ἢ 5. Θαϑιν πιδάς 

12 ΤΙΝ )5}) ἃπὰ Δρργορτσίαϊεὶγ ἱπίγοάυςεβ οἷ, Βυΐ οη τοΠοιτίοι ἴῃς ργορδὈ 
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οἵ τ15 θεΐῃρ ἴῃς οτἱρίπαὶ ογάογ 15 τεάυςεα. Ιἱ β8εεπιβ ἀουθδέζαϊ! ψῃεῖμ ες Πανὶ ὰ 
ψοῦ]ὰ νγαῖξ ἈΠῈ] ἴῃς εν! ἀθηι}ν ἰαῖς αἴας οἵ 21 Ὀαίοτθ τηδκίηρ ἱπαηυΐγΥ ἔοσ {πΠῈ 
(ταν οἵ Τομαῖμῆαη. Βυάάε, ἴῃ ογάοτγ ἴὸ ἢΪ5 [πθογν, 15 ΟὈ]Π σε ὰ ἴο βίγικε οὐ 217 
ψΠΙΟἢ οἰ μοτνηῖβα 566 Π}|8 ΘΓ γεν ἴῃ μἷασα, ΕἾΠΑ Υ, ἴῈ ἰδ ἀἰβῆσας ἴὸ δες ον 

21} 1( 1 ὑγεγα ἐνοῦ ἴῃς ρῥτγεϊμάς ἴο [58 ομαρίεν σᾶπης ἴο Ἠε ἀϊδίοσαϊε. ΕῸΓ 

ἴμεϑε τεϑβοῃβ ἰΐ ἰ8 ποὶ 8δ8[ε ἴο δοσερὶ ἴπε γεσοπβίγαοιοη ἤεγα ἴῃ ταϊπά; δπὰ τὰ 
δῖε σοιῃρειϊεὰ ἴο βεεῖς δποΐπεσ οοηποχίοῃ ἴογ [58 παρίοσ, ΒΥ βιγικίηρ ουἵ 

1 ἱπβογιοῃβ ἔτοτῃ δηοῖμεγ ἀοουπιεηῖϊ να πα 9] (ΟἸ]οννηρ ἱπιπς ἀἸδιεὶΥ Ομ 

638. Αἴ τῆς ἤτγϑι Ὁ] υ5ἢ [ἢ 5 βεαπηβ ποῖ ἴο "ὲ ἀρργορτγίδῖε. [αν 45 χυᾶγτγεὶ νυ τἢ 
Μίομαὶ ννουὰ βεαπὶ ἴο βεἷγ Ὦρ δὴν Ὀυΐ σοοά τ[Πουρἢ 15 τονναγάς της ἤουβα οἵ 

5.1. Οπ ἴδε οἴμεγ μαπὰ ννγὲ πιυβὶ γοιγθιηθεῦ ἴΠπαὶ ἴπῸὸὶ δυῖῃοτ τὺ δᾶνα ἰῃ- 

τεπάςεα ἴο 5ῆον ἴπδὶ ἴῃε ἰοο] 5 νγοτβ οἵ ἃ ὑνοιηᾶπ σουϊὰ ποῖ τᾶκε Πανίά 
(οτρεῖ 5 οὈ] ραϊίοπβ ἴο Τοπαῖμαη. Απὰ ἰδ ψψουϊὰ 06 ῥβυοποϊορίςα!ν ργου ας 

{παῖ (ῃς ἀπϑγπιραιϊμοῖϊο μεμανίους οἵἩ Μίομαὶ βῃου)ὰ τὸς }} ἴῃς οοπιγαβίεὰ ςἢᾶτ- 
δοῖοτ οὗ Τοπαίμδη μετ Ὀγοί μεσ, δῃὰ 80 ρυῖ αν οἡ ἴῃς πουρῆϊ οὗὨ Τοπαι απ 5 
ἔδυνγ. 1 τιῖβ θὲ [με οτὶρίπαὶ ογάβδσ, ἰξ 18 ργοῦδθὶς μα [πΠ6 ορεηὶπρ ρἤγαβα 

οἵ 7» 1.22 ἼΡΟΣ 2Φ᾽ 5 Ὑ) ὁπσδα ἐοτπιο ἴῃς ἱπιτοάυοίίοη ἴο [Π6 ρτοβεηὶ βεο- 
τίοῃ. --- 3, ὙἼ2»] ἰἴξ ἰβ ποῖ πεσαββαγυ ἴο δι ἃ ἴῃς ργοπουῃ, 88 5 ἄοῃς Ὦγ (58, -- 

8. ὈΤῸΝ πΌΠ] οἷ, Πγπ ἼΌΠῚ1 5. 2014, Ιζ ἰ5 Αἰβίουο ἴο Βαρροβε ἴμε πηθαπίπρ ἴὸ 
Ὀς δέμανιεες σρολ ας Οοα τήάσιυς. Μῶοτε ῥργορδ γ, ἴξ 15 (8 Κ᾽ πάπεϑβ ἱπηροβεά ὈΥ 

Οὐοά ἱπ τδς οὐ] ραιίοη οὗ ἴῃς οαἴῃ. Αἱ ἴπε ἐπὰ οἵ (ἢϊ8 νεῖβε, Βιυ. ἰπβεγῖβ 4 
ΜΠΙΟΝ ρῖνεβ [6 οαυδε οὗἉ [Π6 Ἰδπηεηεβθ. [ἴ ἰ5 ἀουῖξα! μοννενοῦ  Βοῖμοσ τἴῃ6 

γνεῖῦϑα ἐνεῖ βίοοε ἤεγε, ἃ5 ἴπ 6 Ὀγον οὐὁἨ Ζ᾽})4᾽5 ΔΠβννο β 566 πὶ8 Ομαγδοιοτγίϑιϊς, --- 

4. 121] Λαδαβάρ (ῦ, 5 “4104 ἴῃ 1727 2 κὸ ἀηὰ (45 ἰξ ἀρρεᾶγβ) ἴῃ 705. 
1325 18 οα]]εὰ “5 Ὁ. --- θ. ΓΙΦ2)00] 44. ΤΈΣ πιυι]διίοη οὗ ἴῃς πᾶπια μαὰ8 ὑβεῃ 
δἰτεδαν σοπιπηεηϊθα οη. --- ἸΠΠΦ.}} ἰπ (51, ραοεά Ὀείογε 50)). --- 8. Ὡπ5 9} 1 5. 
209, οἵ, Τιά. 117 ἀαῃὰ Μοογθ᾽β ποῖδ. ---10. 1))1Ν 25] εἰς τὸν οἶκον τοῦ κυρίου 

σον (51. ἴα Δπ αἰϊγαοῖϊνε ἐπιοπάδιίοη; ν ἢ ἰξ ροα5 καὶ φάγονται ἔοτ 55 ν). ΒΥ 
δάοριίπρ [ἢ͵5 ννὲ ἀνοϊά ἴῃς αν κιναγάη 655 οὗ 3). Ὑπαῖ τῆς γασιῖν οἵ ΜεΠΡΌδΔΑ] 

δῃουα εαἱ οὗ {πε ργοάυος οἵ ᾿ἷβ απ 5 αυϊῖα ἴῃ ογάετ. --- 11, ΤῊΣ βεηΐοπος 

τ ὯΥ ὨΙΦ2ΝΘΕῚ ἴδ Ἐπ  ΓΕΪῪ ἀπίῃ ΠΠρΊ0}] 8 ἂ5 ἃ ρατὶ οἵ ΖΙθα᾽5 τθβροῆβε ἴο τῇς Κίηρ. 

Τῆς ομδηρα οὗ ὩτὸΨ ἴο »ερρδαηιὶ δα ρε τας ὈΥ βοπια Μ55. οὗἩ Ψ, ψου]ὰ αἷϊον 
8 ἴο ἱπίεγρτεῖ ᾿ξ ἂἃ5 ἃ ρατῖ οἵ Ζ)}α᾽5. ἀῆϑυνεσ. Βυΐ ἴῃ Ὠἷβ ταουτῃ ἰΐ 8. νυ ΠΟῪ 
δυρεγἤμου5. Ιζ 5668 ὑεβὲ ἱπογείογε ἴο τεβῖοτε ἴἢε γεδ]ηρ οἵ (5ΛΒ ἐπὶ τῆς 
τραπέζης Δαυεὶδ (τοῦ βασιλέως 651"), ἀῃὰ τεραγά ἴῃς βοηἴεπος ἃ5 ἃ τοπιαᾶτῖκ οὔ ἴῃς 
δυΐποτ. ϑυοὴ ἃ τεπηδτκ 5 ἴῃ 6 παίαταὶ σοποϊυβίοη οὗ ἴΠ6 δοοουηῖΐ, ἀπ ψν δὶ [ο]- 

Ἰοννβ τηυδὲ θὲ ἂῃ δῇευπουρῆϊ, --- 12. Ν2)2] ἴῃς 506} Πρ τραῖκοβ ἰὲ ἀἰβῆουϊς ἴο 

ΒΌΡΡΟΘε ἴ86 πᾶπιὲ οοηίγαοϊο ἔγοπι Ὑ)5)5. [ἴ 56 615 ἴο "6 οἵ τῇς 5ᾶπὶς (ογπὶ 

ἢ ΜΔ ν.2, οὗ, αἶθὸ ΝῸ} 202, 7αβίγτον (782. ΧΙΠ. Ρ. 112) οἶϊεβ [ἀγτοιη 5 
βυρροβιίίοη [παϊ [ΠῈ πάπα βρηιῆοβ ἀδείας, ίτοπὶ Ἴ1:. --- 18. “ὋΣ Ψ ΠΌΡ. ΝΊΠῚ] 

πε ἰαςὶ τΠδὶ γε Βανε ἃ σῃδηρα ἔγοτη Ὁ) 5) Π2) οἵ ν.3 15 δα ἀϊξίομαὶ ενίάεπος ἴμαὶ 

ἴπ688 ἴνγο νεύβεβ τε ἃ ἰαῖεσ δα ἀϊίου. 

ΣΧ. ΧΙΙ. ΤῊθ Απιπιοπὶίΐα ΜᾺ δηᾶὰ θαν ἃ β δά] ο ΣΎ. --- ΟἹ 
οσοδδίοῃ οὗ ἃ οὔδηρε ἴῃ με τἤσομς οὗ Ατηπιοῃ, αν! ἃ 5εη45 δῃ 
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ΘΙ ΑΒΘΥ ἴο ἴΠ6 ΠΕ πιομάσγοῃ. ΤΕ τεσεριίοη ἴ5 δηγίίηρ Ὀυϊ 
ΔΡΙΘΕΔΌΪΕ, δηά τῇς ἰπδιϊ οἴετοα ἴῃ [ῃ6 διῃραββδάουβ ἴο {ΠΕῚΓ 
ΤΠΟΠΔΙΟἢ 5. Παῖστα! ν ἰο ]ονθὰ ὈΥ ναγ. Τὴ ψᾶΓ 18 πιδᾶα Οσα 

βϑγίουβ Ὁ 16 δεηραροιηδηῖ οὗ ἴπΠ6 ϑυγίδῃβ οἡ [ἢ 5146 οἵ Ατωπιοη. 
70 δ} βιισς Θβϑ}]Υ γαρυ]θθ5 ἴῃ 6 ϑγτγίδηβ δηά ἰδὺβ βίθβρε ἴο δ διῇ 

Αἰποη. ἢανίἃ τειηδῖηθ ἴῃ Τογιβαίεη, ΏΕΙΘ, ὑηάθσ ϑυάάθῃ 

ταπιριατίοη, ἢς σοι 5 Δα τοτγ ἢ ἴῃς να οὐ ὕτια]., οης οὗ 

τθε Κηΐρῃῖθ οὐ ἢἰβ ἃτπῖγ. [Ι͂π ογάδγ ἴο σοποθαὶ ἢἰβ οτΐπηε δὲ 
56ηἀ5 ἴογ ὕτίαῃ, δῃά αἴζεγ σοῃϑυϊηρ ἢϊπιὶ ἀρουὶ τῃς 5ιαῖε οἵ ἴδε 

ΔΙΙΏΥ, 56 η45 Ὠΐτα ἴο ἢϊ5 ἤοιι56. ὕστίαῃ Βονγανεσ γοῖιβθ5 ἴο ἰπάυϊρα 
ἴῃ Ἰαχυγ65 ηοΐ βδιιϊτεὰ ἴο ἃ βο]άϊδσ, δηἃ ἴσα βρεηάβ ἴῃ6 ηἰρῃϊ ἴῃ 
τῆς ορϑὴ αἷτ. Τα 5ἴγαϊ[5 ἰηῖο νη] σἢ αν! 15 Ὀσουρης Ιεδα Ὠΐπὶ 
ἴο ογάδσ ἴῃς ἱπάϊγεος τηυγάθγ οἱ {7τἰὰῆ. ΗἹ5 σοτηπιδηἋ5 ᾶγὰ Ἷδ- 
τίεἀ ουὔυἕ Ὁγ ]οαὉ, απὰ Ὧ6 ἴακε5 Βαίῃβῃθρα 85 ἢ 5 ψίία: Τῆς Ὀἰσῃ 
οὗ δῖ βοὴ ἰβ5 (ο]ονεά Ὀγ ἃ νἱβὶὶ το τῃ6 ρτορῃεὶ Ναίμδῃ, ψῆο 

τοῦυκες Πανίά (ογ ἢΪβ βίῃ δῃηά δηποιιησεβ ἴῃ6 ριυῃβῃπιθηῖ. [Ι͂ἢ 

τπ1ἢ ἴῃς 5οὴ Ὀοτῃ οὗ δάυ]ογυ ἰ5 τά Κθὴ 1]}, Πρ γα ἀν] δηὰ ἀϊαδ5. 
ὙΤΠῈ δυῖθοΥ αἷ5ὸ ἰ6}}5 5. οὗ τῃ6 Ὀἰτιῃ οὗ ϑοϊοπιοη ἔτοιῃ ἴῃ βαπὶα 

πηοῖμεσ. ὍΤῆε 5βίερε οὗ ΒαῦΡα 15 οοῃοϊ ἀεὶ Ὀγ Παν!ά ἰῃ ρεΐβοη. 

ΤΕ βεοϊίοη ἰ8 βδυβρθοϊβα οὗ Ἔχραῃβίοῃ ἴῃ ἴῃ6 Νδίῃδῃ βρεβοῇθϑ, 

Δα 5δονῦβ βοὴ ἱπαϊσαιοηβ οὗ σοτηρ ]ατίοη ἔγοπι ἴνγο βοιιγοςϑ8. 

ΣΧ. 1.δ. ΤῊΘ ᾿πβῈ]0. --- ΝΑἢ βῆ, ἐἰπρ οὐ 1ὼ6 Ολήέγεη οὐ Αρινιοη, 

ἰ5 ἴ6 βαπηῈ γα ἢᾶνα τηεὶ ἀῦονϑ, τ᾿ 5. 11, Α5 ΜῈ ἀο ποῖ Κπον ἴῃ6 

Ἰεηρτῃ οἵ 8411}᾽}5 τί βῃ, ΠΟΥ δ ψ]αὶ τἰπ6 ἴῃ τῃ6 τεῖρῃ οἵ Πανί ἃ ἢ 5 
ἀεδῖῃ ἴοοῖκ ρἷαςθ, 1ϊ 15 ᾿πῃροϑϑι 0 ]6 ἴο ῥγβάϊςαῖθ δχίγδογάϊπατυ Ἰεηρτῃ 

οὗ δἰ5. 1|6.---ὥ. Πανὶ ά, τεσορηϊζίηρ γαῖ ΝΑμαβῃ παὰ ἄοπε ἴοσ 
δίτη, βεηῖ ἴο οοηάοϊε ψ ΗἩδηὰῃ σοποογηΐηρ ἢἰ5 ἰδίου. ΟβϑΙΌΪῪ 

Ναβδβῇ, 85. δῇ Ἐηα ΠΥ οἵ 841}, ῃδἀ ρίνεη δἰά ἴο Πανὶ] ἴῃ ἢΐ5. δαυὶν 

ΒΓ ρ 65. --- 8. ΤῊΣ ρῥηησεβ οὗ Απηηοη, ἢ Βεαδνν5ἢ βοοότη [ῸΓ 
τῆς ρεάβαηῖ Κίηρ, ρσόνοῖκε [ἴῃ 6 βυβρίοίοηβ οὐ {πϑὶγ οῃίθῦ: 220.) ἠἠσω 

φἐιύπα ἐλαΐ αν ἴς λοπομγίηρ ἐὰν χα λέγ “αἱ ἀφ ἤας σε! ὀξαγέγε 

97 εοπαάρέεπεςε Ὁ ΤὨδ ἱπίεγεβδίθα πηοῖϊνε ἰ5 ἰουηά ἴῃ τῃἢς οβῆςε οὗ 

1686 ΠλΘΘΘΘΏΡΕΙΒ ἃ5 50|ε5. αν ̓ 5 ἰγεαϊπηεηῖ οἵ Μοδὺ δηά Ἑάοπι 

δᾶνε σο͵ουγ αἵ ἰεαδὲ ἴο [6 ϑυβρίοϊοη οὐ ἢΪ5 διμυϊτίοιι5 ἀεϑρ 8. --- 
4, ὙΥΠῊ τῆς Ἰδοκ οὗ βευϊουβηθββ 50 οἴϊθη 566ὴ ἴῃ ἃ γουτηα! ῥτίποα 

(45 ἴῃ τῃ6 οαβεὲ οὗ Βεῃοροδπλ) Ηδηιϊη νγὰ5 γεν ἴο δοῖ Ὡροη ἴῃ εβε 
βυβρίοίοηθ. Ηδ ἴοοϊκ ἴῃ6 τηβββϑθηρεῖθ σλῶ σἠαυεώ λα “εἶν δεαγα}} 
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τῇ6 ρΡεγβοη οὗ δῇ διῃθαβϑδοσ 5ῃου]α Ὀκ ἰηνίοἶαίθ. Μοσθονοσ ἴῃς 
Ῥεδγά ἰ5 614 ἴῃ δϑρβοίδὶ Βοποὺγ ἰῃ ἴῃς Εδϑὶ : απο ἐμέ ζλεῖγ γοόξς 

ἐπ υο το ἐλεῖγ ὀμήροεξε] τὰς Ἰοπρ ἤονίηρ τοῦδθβ οὗ ἴῃς διηθαββα- 

ἄοτϑβ ψετγα ἴδυ5 τεάυσεα ἴο 1655 ἴδῃ ἀξοθηον τεαυϊγεά. --- ὅ. ΤῊΣ 
πεν γεδοῃεα Πανὶ δηά ἢδ πάϊοϊουβὶν δάνίβεα τΠδπὶ ἴο σοιπδίη αἱ 

7ε΄ςδο, τῃ6 ἐτοητίοσ οἰΐγ, υΠ1}} τῇς στον οὗὨ {μεὶγ Ὀεαγάβ 5ῃουϊὰ 

8|Ίονν τμθπὶ ἴο τεΐασγη νἱμουϊ Ὀεΐηρ 5] ΘΟ ἴο Δημογδηοα. 

1. ΠῈΣ Ὁ2 Ἴ52] τὰς Ομγοπίοϊεν ργεῆχεβ ὥπΣ) Μ μον τε Βμου]ὰ σουιδίηὶΥ 
εχρεςῖ δἱ ἴῃς Ὀερὶππὶπρ οὗ ἴπε δοοουπί, (ἝὮγσ. (191) οἱ ἴῃς οἴμεγ μπᾶ ουηἱῖβ 

10υπ. [Ια 8εετβ ἴο τῆς ἴῃς πᾶτης 15 γτεχυϊγεά ἴῃ ὈΟΪΉ οα5ε8. (5 πονγενεῦ ἢδ5 τῆς 

δϑτὴε ἴεχῖ ψῖἢ} ἢ. -- 3. νὩΝ το Ν] ΡΝ ὋΣ Οἢγ, 5 τῦογε ἰπ δοοογὰ νἱἢ υβαρο, 

οἵ. 7ετ. 167, ---8. ἡ» δαντά λοπομγέηρ τὰν μαίλεν ἐπὶ ἐλῖηο ἐγες 7] τὰς πηεδπίηρ 

15: 2)ρἐς ἐξ ξεέρε ἰο ἦτε ἐλαί δαυϊα ἐς ἀσένρ “ἐς “0» ἀὶς σἰϊερεά ῥμγβοσε 2 Οπ 

δε ραεοῖρὶε, Ὀτ. 7 η568, ὃ 125, 4.--- ὍΣΗΤΟΝ ἼΡΠ Ὅ272} δ8 ἴμε [οτπιβεὰ 
ΟἿ νγαβ οὐ ρτεδῖ ἱτηροτίδποε, ἰξ ἰ5 μεγὲ ραΐ ἰῃ τῆς ἰοτερτουαῃά, (στ, τζακεβ ἃ 

ξεπετζαὶ τείεγεπος ἴο (ἢ ς ἐσ», ---4, Ἰπβίεδα οἵ ἀσύγ δεῖν ὀεαναἷς, (ὃ ρυῖθ ἐἀεὶγ 
ὀεανγ εἴ. ---- ὈΓΛΓΥΙΦ  Ψ] ἴῃς 5Βῃηαπιεία! πακεάπεββ οἵ σαριϊνεβ ἰ8 ἀεβογ θεά ἰπ (ἢ δ 

ἴεγπι ΓΦ ΟΊ ΦΠ 15. 20οὐ. --- δ. ὉΓ2Φ}] ἴδε σεριίαγ σοπβθουίίοη αἴτεσ [ἢς ἰτηρεζα- 
εἶνε, αν άδομ, δγρίακ, ὃ 55 α. 

θ6-14. ΤῊο ορθηΐπρ οὗ [89 ΨΆΓ. --- Τῆς ΑἸητηοπἑϊ65 5 ζάαζ 
ἦεν λα νιαάε ἐῤεριδείυες 97 ὀσαὶ οἶον τοῦ 7αυϊα  ἃ5 νγὰ τϑδά]ν 
ςοηοεῖνα. -- ὙΠ Υ τπεγοίοτε ἀδγεαῖ ἠὴ6 ϑγγίαης οΓ Βείά Μελοδὴ]ὴ ἃ 

εἰϊγ ἴῃ 1ῃ6 1 ραποη (ἈΠΕ ῬαΠοἢ) τορίοη, Νυμα. 132}, πεὰσ Πδῃ 
14. 1833, Ζοόαλ ἰΒ Κπονῃ ἴο 15 Ποπὶ 85, [Ιζ ἰ5. ροββίθ]ς παῖ 
Ηδάδάεζεσ νν5 οὐ βίῃ} Ὺ τηθηιτοηεά ἴῃ [ἢ 5 νϑῖβα ἃ5 ἢθ ἰ5 ἴπϑτϑ. 

Ἡσαεαλ δροῖθεσ 51014}} Κίπράομῃ ἴῃ ἴῃς 5ᾶπιῈ στερίοη, ὈὨι. 3.5 705. 

13", 7006 5 ῬγοΟΡΔΌΪΥ τ 6 σΟΥΠΙΓΥ πιεηιϊοπεά ἴῃ 74. 1 αὖ, Ῥαϊ Πᾶ5 
ποῖ θδεη ἰάἀεπιβεά. --- 8. ΤῊΣ ΑἸἰητϊποηίΐίες ἐσθ πεῖν ογάεσ οὗ 

Ῥαῖες Ὀείοτε [πε ραῖδ ---- γα ἡδίυγα!]Υ βαρ ροβα ἴδε σαῖς οὗ ἘδΌΌΔἢ 
-πτ- ἈΠῸ της ϑγτγίδηβ ἄτενν Ἂρ ὅν μενισείσες ἐπ ἐλ οῤόπ ἐοτρρΦ»}} 
7οαὉ νᾶβ τῃι8 Ὀεΐνψεθη ἴνῸ ἢγαδ. --- 9. Ὀἰβοονετίηρ 1ἷ5, ἢ6 ἔεϊς 
τμαῖ ἴῃς ἀείεαϊς οἵ ἴπε ϑγυτγίδῃβ νγὰβ ἴῃς ᾿τηροτίδηϊ ροϊηΐϊ, αηά νι ἃ 

ΡἰοκΚεά ἴοσος 6 ἴσθι Ὠἰπηβο] ἢ ἀροη ΤΠ 6η1..--- 10. ΤῊ Ὀ0Κ οὗ τῃε 
ΔΙΓῚΥ Ὦ6 Ρὰϊ υηάεγ τ[Π6 σοπιπημδηά οὗ ΑὈἰβῃδὶ, ἀῃᾷ ἴπον ἄταν ἃρ 
(Δεΐϊηρ ἴῃ6 ΟΒΙάτεη οὐ Ατημηοη. ---11, 12. 7οαῦ εποουτγαραβ ἢΐ5 
Ῥγοῖίδεσγ ἢ ἴῃ 6 Ρτγομηῖβε οἵ πιαῖαδὶ με]ρ, ἀπ δχῃοσγῖβ ΐτὰ ἴο 500 
Εἰπιβο] βίγοηρ 207, [ες ταζε οΓ ομν ῥεοῤίε απα 70» τ{ε εἰές 9 σμν 

ΟοαἽ ἴῃ Ἰαϊζετ ρῆγαβε ἰ5 πηυβαδὶ.---- 18, 14. ΤΠε ρ]δῃ νὰ ἴμδῖ 
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704} 5ῃου!ά πρᾶκα ἰῃς ἤτβι δἰΐδοῖς να ΑΡΙβμδὶ με] ἴῃς Ατηπιοη- 
ἰϊε5 ἴῃ σἤδοκ. ὍΤῇαε οπϑεῖ νγὰ5 βυσοδβϑίῃ!; ἴῃς ϑυτγίδῃβ δά : Ζε 

“ἀνιπιορῖες τατν “ηαὐ “6 ϑυγίαης ἀαά Με, απά δεν Με απ 

ερογειὶ 1ὼ6 εἰν] ἴῃεγ μαά Κερῖ ἃ ρίαςε οἵ τείτεαῖ ορεῆ. ὍΤῇα 

ΠοΟποΪυβίοῃ οὗ ἴῃ6 νεῖβε: “454 7οαὐ γείμγησα γον 16 “1 γιριογῖες 
ἀπά ἐπι ἐσ 7εγμδαίδηι} τραυκα ἴῃ 6 οἷοβε οὗ [15 σαπιραίρῃ. 

6. Ἴ ἸΦΝ22] οὗ 1 5. 135. 1 (τ. 195 5βυ 5εϊζαε5. ἼΥν Ὁ» Ἰσνϑθπ, Μοοζα 
(πάρες, Ῥ. 399) οοπ)βοϊαγα! ν ἰάθητθεβ Θά Αἰθλοὐ αἰ Ῥαπεαβ. Τῆς ἴδοι 
ταὶ ἴα αεεκεν ἰβ τηεπιϊοπβὰ ἴῃ ν.1δ που δὴν ἱπιγοάποιίοη ἴανουτβ Βυάάς᾽5 

{πεοτν (Δ.5. Ρ. 250) ὑπαὶ ἢε ννὰβ οὐὔἱρίπα!Υ παπιβὰ ἰπ 115 νεῖβε, ἀπά ζιτῖμ ον 
ῬτοΡδΌΠγ 15 ρίνεπ ὈῪ ἴῃ πιεηιῖοη οὗ ἴῃς ξέγ' οἵ Μδδοδῇ. ---- 3.9] σδὴ Βδυα 

θεὲ 7αἐγγίδελ ἴῃ ΟἸεαὰ (ΟΑΒπν ἢ ἀπά Βα}}). Τἢε 5π|8}} πυπρεσ οἵ ἴτοορβ8 

βεπὶ ἴτοπὶ Μαδοδῇ ἰεδάβ ΝΥε. ἴο βαρροβε φῦν ηὖν ἴο Β6 8ῃ ἰηϊεγροϊδίίοη ἀπά 

ἢς ἴδυ5 ρμεῖβ ἐδε ζέρρ' οΓ Ἡσαεαλ α»α ἡελέοό. ἘῚ. τρᾶκαεβ ἃ ἔασον σπᾶηρα ὉΥ͂ 
5ιτἰκίηρ οὐαἱ [ἢς σοπ)υποϊίοῃ, ἀηὰ 50 πᾶς [ῃς πᾶπὶς οἵ ἴδε Κίηρ ἴο Ρὲ βῃῖοῦ. 

ὙΠετα 86 Ὲπὶ5 ΠΟΈνΕΥ ΠῸ βυβῆοϊοηὶ γεᾶβοη ἴοσ ἀδρατγίηρ ἔτοτῃ ἴμε ἰεχι. Τῆς 
ΟΒτοπίοϊες πᾶκεβ ἴῃ ὑπμεαγά-οὔ ἔογτοα οἵ φ2,ο0οῸ ἐλαγῖοίς σπα 116 ζέηρ οὗ 
Μααεσὰ αμπαά ἀϊς ῥεοῤήε, Ἠςξ αἰ30 δαάάϑβ {παΐ [με 4115 εαγιεέ αϑπαά ἐαηιῤεαῖ ὀεγογε 
Μράρδα ν ΟΝ 1β δἀορίοα νιϊβουὶϊ 5υβῆςϊεπξ τεάβοῦ Ὁ ΚΙ.; νι 15 ἀςς!ἀεαϊγν 
δϑαϊηβί ἴξ. ---- 7. ὉΣ22)Π ΝΣ 2) ψῈ τὰῖρῃϊ ρετῆαρβ αἷϊονν ἴῃς ἀρροϑίτίοπ : 46 
αγηην, ἐλ ἀεγοές. Βαυῖ 158 ἰδ ἂπ ἀπυβυδὶ σοπβιγυοτίοη, ἀηὰ ἤεγε ἐβρεοία! 
βυβρίοΐουβ δεσαυβα αὐ δλ6 αγηὴν πιδῖαγα! ν τηθαῃ8 ἴΠ 6 τα Πα ἴῃ ἀἰδεϊ ποιίοι ἔγοσα 
τπε νεΐογαπ ἔοτος οὐ Ὁν 13). (τ. μ85 Ὁ) 2) Νῶν Ὁ ψυ Βί ἢ 15 ἐν! θ παν ἱπτεπάβά 
ἴον αὐ “ἄς αγπεν οὔ λέγοός, ᾿ΠουρΡἢ ἴῃς Ρυποιυδῖοτβ ρεγνευβεὶν τεδὰ νὩν. (51, αἶβὸ 

[85 πᾶσαν τὴν στρατιὰν τῶν δυνατῶν ὙΥἸ νν ΙΟἢ ἀρτεὰ ΘΓ}... 1 βυβρεοῖ Πονν- 

ἐνεῦ ἴπαΐ εἰ Ποῦ ΝΥ ΟΥ̓ ΌΝ 2) 8. ἃ ἰαίεσ ᾿πβευτίου. Οτᾶϊζ οοπ)εεΐατεβ ΝΥ 

Ὀλ2)5ν, ΤῊς βυρβεαυθηΐ δοοουπὶ βπονβ ἴπαΐ πιοῦς ἴδῃ ἴῃς βίαπάϊηρ Διτην 

νν88 εηραραα, --- 8. φῶτ πρΡ] Ὅν πῶρ ΟΒτ. ὅΨ, Θας ἢ βυρβιϊζαϊοπβ τὰ ποὶ 

ὉΠΟΟΙΠΏΓΏΟΗ. --- 9. ὈΝΎΦ.2 52] [πα οοηβίγαοι Ὀεΐοτε ἃ ργεροβίτίου ὑπάουθί- 
εα]γ οσουτβ, Ὠανϊ άθοῃ, δγηίαχ, 28, ΒΕ. 1, Ρυϊ 28 ἴπε Ομτγοπίοϊεγ μδ8 ὉΝ 2 ὝΓΣ 

ἰξ 866 π|8 ργορεῦ ἴο οοσττεοῖ ουὖῦ ἱεχὶ δοοογάϊηρὶγ. (51, 5ε6π|8 ἴο ροΐϊηϊ ἴο .)2 ὝΠ2 

ὈνπΦυ Ψ Πογεαβ (58 ταπάδευβ ὈΝΎΦ ὙἼΠ2. --τ 10. .9.2Ν} Βεγα ΟὨΪγ, ἰπ ϑδηιαεὶ. --- 
ὙΨῸ] τὰς ρῥίαγαιὶ ἰ5 ἰοαπὰ ἴῃ (τ. ἂπὰ (58, Ῥυϊ ἰἴ5 ποῖ πεοάββατγ, [τ ψουἹὰ 

6 ῥγορεῦ ἰῃ ΕΠρ] 5} αἶθὸ ἴο 88 “ὀλαὶ ἄγεν τ ὀείον ὁ 1ἀε ΑἸ νινεονεΐές. -ττ᾿ 
12. ὍΝ ΥΨ] οσουτβ πονἤετε εἶδε δπὰ 15 ἱπαρρτορτγίαϊε ἤεγε, ἔοσ [ἢ οἰτἴεβ οὗ 
Υδῆνεἢ πεγε ποῖ ἴῃ ἄδηρετ. ΤΠοτγε 5 ρτουπὰ τπετεΐίοτε ἔογ Κ].᾽5 ςοπ)εσΐυτε 

(δάἀοριεὰ ὃγ Βι.) τμαὶ πε 4΄“.γ,.4 ογ΄ οἱ Οοαά οτὶρίπα!Υ βιοοά ἤεγε. Τῆς Ατκ 

ψεηΐ Ἡἰἢ [ἢ ς ΔΥΓῚΥ οα ἃ βιυθβεαιεπί σαπιραῖρη 88 μὲ Κηον.---- 18, 14. Τῆς 
δοοουηῖ 5 νΕΥῪ Ὀτίεῖ πα νγᾶ8 ὑγοῦδο!Υ οποε ἔμ]]ετ. 

16δ-19. Α δβϑοοπὰ οδιιραῖρηι. --- ΟΓ ῥγεβεηΐ ἰεχὶ σοηϊαίηβ ἴῃ 6 
δοοουηΐ οἵ δὴ εἤογὶ οἡ ἴῃς ρατὶ οἵ ἴῃς ϑγτγίδῃβ ἴο τεῖτίθνα τ 6πὶ- 
56Ἶνθβ. Τῇ ρδγαρτδρῇ Ὀγθακβ ἴῃ6 βεαιεηςα οὔ ἴπ6 πατταῖϊνα ἤονν- 
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ἜνΟῚ, Δη4 15 ΡΟΒ51ΌΪΥ ἴσοι δῃοῖθεῚ βοῦτοθ. ὙΠΕΓΘ 56 5 ΠΟ ΓΟΟΙῺ 
ἴοσ ἴἴ ἴῃ τῃ6 τη δ ουγ αἰβροβιτίοη, δηα τς Ὀτίηρίηρ ἴῃ οὗ με 
ϑγγίαης ἥγοηι ὀεγογαῖ 26 γίσεγ 5Βῃον"5 ἃ σοῃησεδρίίοη οὗ ἴῃς 5ἰϊυδίϊ οι 

ἀϊβετγεηΐϊ ἔγοτῃ δηγιῃὶηρ 6 μάνα τοὶ ἀρονο. 

1δ, 16. ΤῊε σοηβοϊουιβηθϑβ οὗ ἀείεαὶ σαιβεά τἢς ϑγτίδης ἴο ἴαϊκα 
Ἰοἰπι πηθαϑυγαβ ---- 44} ραϊλεγεα ἐοροίλον, πα Ἡαύαίεζεν «ἐπ: ἀγα 

ὀγοκρλξ οι τις δγγίαρις ὀεγοραὶ 6 Αίεγ) τς ἘῸρΉγαίεϑ ἰ5 τηεδῃΐ. 

Τῆς ἴδες οὗ ἴῃ8 παταῖϊνε ἰηάίσαῖα5. τπδὶ ἢΐ5. δι Πουγ δχιεπά θα 
ἰηῖο Αβϑϑυσγία, 1ῃ1655 ΜῈ ΒΌρΡροββ ἴμαὶ ἢθ β'τΊΡῚῪ ἀρρ]οα ἰου αβϑὶϑῖ- 

ἅπος ἴο ἴμ6 Κίηρ οἵ ἴπαὶ σουηίτυ. --- Ζΐεν ἐπε ἰο ἤείαυα τῃς 

Ρίαςε, νη] ἢ 15 πηθη!οπαά ἀραίῃ ἴῃ ἴ[Π6 ποχὶ νεῦβθ, 15 ἹΠΚΏΟΨΗ. ---- 
17. Πανὶ τηυδίετϑ 4}} [5τ86] δὰ ἴδκεβ ἴῃς οἤξεηβῖνε. ---18. ΤῊΘ 

ΤΕΒῸΪς νγὰ5 ἃ ἀξοϊθῖνε ἀείδαι ἴοσγ ἴε ϑυγίδηβ. [1 ἰ5 ἀϊβίου! ἴο 

ΒΌΡΡοΞΒα [αὶ [Π6 οἴαυβε ἀξ σέζτυ σευέπ ἀπμραάγεα ἐὐαγίοίς 15. οὐἱρίηαὶ, 

τῃουρῃ Ρῥδιθαρβ ᾿ξ πιὰν Ὀδ6 ᾿ιι51Π64 ὈΥ ἴπ6 δηδίορυ οἵ 8, ψῆεγε 

αν! ά ἰ5 βαϊά ἴο βανε ἀαγισέγιεηρ αὐ ἐὰε εὐαγίοίσ. ΤῊΣ ἐπογηουβ 

παΠΊΌοΓ οὗ 4ο,οοο Ποτβθιθῃ ἰ5 5 5ρ  οἰοι5, Ἔβρε οί! ν ἴῃ νίονν οὗ [6 

[αςὶ τῃαΐ (ἢ]5 δΔυιῖμον ἄθεος ποῖ βσρεὰκ οὗ Ἰοοίπηδῃ αἱ 4]}, ψψῃ!]ς Οἢγ. 

Βια5 7οοο Ἑσμαγίοίβ δῃά 40,οοο ἰοοίπηεη. --- 19. ΤῊΪϊδβ νεῖβς, ὈΥ 5ρθαῖ.- 

ἱηρ οἵ αἴ τ{ε ξίηιρε, σεγυσπῖς οὐ Πα αασ2έγ, ἰγρ] 165 μαι Ἡδάδάεζοσγ 
ψ 85 οἰ οἴ γτα]εσ, μανίηρ 57] εοῖ ποηάγοῇβ. ΤῊΪ5 15 ἰῃ σοηιγααϊο ἢ 

ἴο 83 ψἤοσα ἢΪ5 Βονθγε ΡΏΥ ἰ5 ᾿ἰπηΠεἀ Ὀγ ἴπ6 Κίηράομι οὗ Ηδπιδῖῃ. 
- Ζάεν νια΄ς ῥέαέό τοίτὰ 7ςγαε οἴ. 705. τοῖ ". 

16--19. ὖ΄ε Ιαἴεῦ ᾿ἰπβουίίοη οὔ [πε ραγαρυδρῇ 15 δϑηγττηεὰ Ὀγ ΝΥ πο κεν (σελ. 

“ενγαείς, Ρ. 139). Μογτα ἐχϑοῖγ, ἢς Ῥε]ϊενοβ {παῖ ν.13ν Ἰοΐπϑ αἴγεςιν ἴο ν.}5, ---- 

16. Τῇςο ρύεβεπος οἵ Ηδάδάεζεγ, νης πα5. ποῖ ὑεεη ἰητἰπιαῖεά Ὀείοσε, ἰ5 

Δποίμες διριυπιεηῖ ἔογ ἴῃς βεραγαῖς οτἱρίη οὔ ἴῃ6 ραγαρτάρῇ. Τῆςε οὐττγεηῖ 

οὐἀϊείομβ οὗ ἴῃς ἰοχὶ ἢανε ἡ) ασα»ε22 7 Πετο, ἃ5 ἱπ Οἢσ. Βυῖ [πὲ Μαδπίυα εἀϊτίοη 

οἵ 1742 (ἢ τὰς “7 ἰπολαίλ 5λαῖ), δεν, ἀπὰ ΟἸηβθυτρ ἢανε ὐσαίααϊξςο» 85 

εἰβενποτε ἴῃ Θδτημεὶ, --- Ὁ5Π] τεπάθγοα δεῖν αγην Ὁν ὙΠεπίαβ 15 ἀου1}]655 (μ 8 

8816 ῬΓΟρΡεΓ πᾶπης ΨὨΪοἢ Οσουτβ ᾿υ5ῖ Παῖονν -ττϑὸ (557. 1{ (ογῃ!}} ἰβ οοτγεοὶ 
ἰπ τεβιογίηρ ἴῃς βᾶπιε πᾶς ἰπ ΕΖεϊ. 4715, ἴ ννὰϑ οα ἴπε δουπάδτυ Ἰπε ϑεΐνγθθῃ 

{πε τογγίτοτῖο5. οὐ διαὶ δηὰ Παπιάβοιβ. Οαἡ ἴδε οἴμεγ μαπα, ἰξ μα8 θδθῆ 

Ἰάεπεβεά ὮὉγ Ηοβίπαηπ (} δ». 7ιεελγίγεη, Ρ. 39) ἢ ΑἸερρο (Η41ς60). Ἐογ 

Ἴ2᾽Φᾧ Οἢτ. μιὰ8. Ἴρυ:. --- 17. πον θ} ἃ ἀϊβεγεηὶ βρε!]!πηρ οὐ τ1π6 ἤᾶπα. [κ ἰβ 

οπϊτιςἀ ᾿γ (Ἤν. --- 18. 2.5} [Π6 οὈ]εςῖβ οὗ 115 νεγῇ 5εεπὶ δἰνναγβ ἴο Ὀ6 1Πϊπρβ 

τπαὶ Πᾶνε 11 ---ἰῆς σἱρθ 5. 7857 ἰ5 πὸ ἐχοοριίοθ ΤῊς 7οοο “ομαγίοϊβ οἵ ἴῃς 
ΟἈτοπίοϊεγ ἃγε ἰπ πε ννἱτῃ βοπιε οἵ ογ Ἐχαρρεγδίίοῃβ οἵ ἩΪ8. ---- ὅν ἌφυτΩΝ 155 Φ.)] 

838 ἴῃ 705. 10}- 4, ψἤεγεαβ (ἢγ. βαρ βιτυϊεβ Ὁ) ἴοσ τιν, ἴκθ τ Κ. 2246, ΤῊς οἴαυβα 



Χ. 15-Χ1. αὶ 3217 

αμαὶ ἕλεν “αγεα ο αεἰνεν (λε Ανισποητίες βθεταβ βυρεγῆμποι αἴοσ [ἢ ϑυγίδπβ 

Βανβ Ὀεοοιῃα βυδ)εοῖ ἴο βγεῖ, δῃὰ νγὰϑ ροβϑί ὈΪΥ 86 ογρί παὶ σοποϊυβίοη οἵ ν.14, 

ΧΙ. 1-ὅ. Ῥανὶά᾽Β βἰῃ. --- Τῆς δυΐμοῦ ἢα5 εποϊοβεά ἴῃ δοσοιηῖ 
οὗ Πανὶ 5 5ἴη Ὀεΐνεεη ρογίοηβ οὗ [με Ὠἰβίογυ οὔ [με Απιπιοηϊία 

ΜΆΙ, ααὖ δεΐηρ σοητπυεἀ ὈΥ 1255, ΤῊΣ τἰπιε δηά ἴῃς οἰτοιπηβίδηοαβ 
ἄρτεα 50 γ6]}, (ῃδΐ νγα τηυβῖ ΒΌρΡροββ ἢϊπὶ ἴο (Ο]]ονν [ἢ δοῖυ] ογάδσ 

οὗ εἐνθηΐϑ.-- -1. ΤΏς τἰπλῈ βθεβ ἴο Ὀ6 ἤχεα δὶ ἃ γεδσγ δεσ [86 

ΘΙΏΡΑΞΞΥ ἴο ἤδηυμη. Τῆδ τείστη οἵ ἴπε βεᾶβοη νγὰβ ἃ ἤιιηρ {τὴ 6 

ἴο τείγεβϑῃ ἴῃ Κίηρ᾽β πηθηοτυ οὗ 6 ἰηβυ. οὰ Ὁ δηά {[Π6 ΔΓΠῚΥ 
τὨετγείογε σία τυαϑίς ἐς Α»ιριομ ες ἴῃ τὰ 6 ψΜ6}}- Κηοννῃ τηεῖῃοά οὗ 

οτδηΐδὶ ψγαγίαγα, ἤθτα [ἴῃ6 γον] Πρ ΟΙῸΡ5 ἅττα δαΐδβῃ οἱ Ὀγ ἴῃ8 

ἰηνδάειβ. Τὴ σδιηραίρῃ ἴῃ [ἢΪ8 οαθε ννὰ5 τῆοσε ἴδῃ ἃ ταὶ, ἴὺσ 
1ἢ6 Ι5γδα] 65 ἀσὶ σἵόρέ ἴο αόῥα τὰς οἰϊεῖ οἰ οὗ Απηῆοη. ΤΒῈ 

Τυΐη5 (οΓ ἴονῃ, ἰδ ἢδ5 τϑοθηῖν τεοαὶνθα ἃ (ἰγοδββίδη ΘΟ]ΟΉΥ, 86- 

οογάϊηρ ἴο ΟΑϑη ἢ, Οδορ. Ρ. 20) 511} Ῥδαῦ ἴῃ6 πᾶῖηε ““γιριαη, 

οἵ. Βυτοκμαγάι, 7 γανυείς ἐπ δγγία, Ρ. 356; Βαβάδκογ, δαεηηεῖ, 

Ρ. 185 ΤὨδ 516 ἰ5 ἀῦοιΐ ἔθη τη]]65 εαϑὶ οὗ ἴῃς Τογάδῃ, βαϑὶ 
ὉΥ͂ βοσῃ ἤοτὰ 7 ἐτίοῆο. Τῆδ 5ἴερε οὗ ἃ νγα]]δά ἴον νγὰβ ἃ ἰϑάϊουβ 

τηδίζεγ, 80 ἴπαϊ αν ὰ οἂῇ Παγάϊγ Ὀς ὈΪϊαιηεα ἴοσ τε πηδϊηΐϊηρ δἱ 
7επιβάίθιη. ---- 3. Οπε δἤἴεγποοη αν αγύοέ γον! ἀϊΐς σἱδσία απα 
τυαίζει οπ {16 γοοῦ 97 δε ῥαζαεε] νὨϊοἢ, Ῥεΐῃρ οὐ ἴῃς ῃϊρῃεβὶ 
Ῥοϊπὶ οὗ 1ῃ6 οἰ, σοπητιδηἀθά 4 νίεν οὗ ἴῃ6 σουτίβ οὗ ἴῃ 50- 

τουηάϊπρ ἤουβε5. ΤΏδηςς ἢδ 58νν ὦ τύορίαη δαζλίηιρ. --- ἃ. Τὸ ἢΪ5 
ἰπαυΐτυ οπέ φαΐ: 75 ποῖ τλὲς Βαμσλεδα, ἀαιρήϊεν οὐ Φα»ι) δο- 
οοταϊηρ ἴο 23 πὲ ψγὰβ ἃ 50η οὗ [6 μψε]}]-Κπουῃ ΑΒ ΟΡ 6] ; 2.6 

τὐΐζε οΥ ὕγιίαλ τὴς ΠΗ 6] ὁπ οἵ ἴῃς ἰογείρῃετα ἰη Πανὶ ̓ 5 βεσνίςα. 

- 4. ̓ ανὶα 5εηάς ἴοσγ ἢεὲῖ δηά ρτδιῆεβ ἢἰβ ραϑβϑίοῃ, ,“ο0γ σἦξ τυᾶς 
εἰξαπεεά γον ἀφρ' ὑμρωγίξν} τῃ6 τειγατῖκ 15 δά δα ἴο 5ῆονν ΨὮΥ 

Ἄσοποθρίίοῃ [Ο]]οννεά. ---- ὅ. 516 τε] !εα ἀροη τδ6 Κίηρ ἴο Πηῃά ἃ γγὰῦ 
ου οἵ 1ῃ6 αἰ Βηου γ. 

1. ὈΣΝΟῸΠ] 15 νοοδὶ χε 85 ᾿πουρῇ ἴδ τετα ὈΠῸΣ δηὰ 80 τοδὰ ὈΥ̓͂ (ἢγ. 

(1 Ογ. 201) δπὰ ἴπε νετβίοῃβ. ΤῆῇςἊ οἴαυβε ἰβ ἴθ βυρροβεὰ ἴο τβεᾶῃ δ 
ἐρηβογ  φιο τοἰορεέ γέρες αὐ ὀεία ῥγοεεαίργε Ὦ,. Βαϊ 1{ τηἷ5 Ὀ6 ἴῃς τιεδηΐηρ, ἰΐ 

15 ΟὈϑούΓΕΙΥ ἐχργεββεά, ἔοσ ἴῃ6 σα δείία, νης ἢ ρῖνεβ ἴῃς ρῥοϊηϊ, 5 ποῖ τερτε- 

βεηίοά ἴῃ ἢ. Τῆς ἱπίεγργεϊδιίοῃ 5εοπὶβ ἐβρεοῖα! ]ν απίοτταπαῖε, ἰῃ ὑπαὶ ἴῃ 6 

εχδπιρὶς οἵ Ὀαυϊά βῆονβ {παὶ Κίπρβ ἀϊὰ ποῖ γερυ δῦ ρὸ ουἱ ἴο νγᾶγ, Ὀαΐ βοπλα- 

ὔππε5 βεηΐ [πες ἀγπιεβ. ἯΝε τηῖρῃξ βαρροβε ἱπάεεα {μὲ ἴμεγε ἰβ ἃ σονετῖ οοῃ- 

ἀεπιπαίίοη οἵ αν ά ἔοτ ποὶ ἀοἱπρ 85 Κίπρβ (οπ [18 [ΒθοσΥ) ὑβαδ!ν ἀο. Βαϊ [Ὠϊς 



418 2 ΒΑΜΌΕΙ, 

56 6115 ἔᾶγ [εἴομεά. ΤΈΣ βυρροϑίιίοη οἵ Κῖμπιοηϊ τΠετγείοτε οἱδἰπιβ δἰϊεπιίοη ψ πο ἢ 

ἰ5 1ῃαἱ {με {ἰπ|6 ἀεβίρπαῖςα ἰ5 ἐλδ σεασονε ογ΄ “ἦς γεαν τυάδη ἐὰθ ξέρε [οἵ ϑγτία] 
»ιαοΐε (λεῖν ἱπυσείοη. 1{Ὠοννενεσ ψγῈ βῸ 580 ἴαγ, ἰξ ἰ5 Ρεϊίεγ ἴο δοςερῖ ἴῃς Αἱ ϊό 
ὈΣΝΠῸΣ ἂπὰ υπαάετβίδηὰ αἵ ἠδέ σεατορε οὐ (ἦε γεαν' τοήτρ “ἠδ νεεσεοηενς οὐ ϑαυέώ 
"γε τορρί γογέλ. ὙὨῊΪΒ ἱπιετρτείδιίοη νγὰ5 δυρρεβιεά Ὀγ Οτᾶϊ ( σἐρο. αἰ. )ιαίενε, 

Ι. Ρ. 254) δῃηὰ ἰ5 δάορίεα Ὀγ ΚΙ. --- 3. ᾿Ὡ2ΦῸ 590] 1ζ ἰδ αβϑδυπιθα [Ππδῖ ἢθ ἀβυϑ!ν 
ἴοοκ 8π δίϊεσποοι 5ϊεερ. --- Ἴ55.}] απ. 38. --- Βα ἤβμερα ἰ5 οδ]]εὰ ἴπ τ ΓὨτοαὶ- 

οἷε8, 35, ὈΝῸΡ Γ2 »ῈΦ᾽Γ3, ψΠοτα ἴπ6 3 μ88 Ὀδβθη βοϊεπεα ἱπῖο 1,5} δηὰ [6 ἵνσο 

εἰεπιθηῖα οἵ ἔπε πᾶπηα Ὁ7ὉΝ δᾶνα θεδῃ ἰταηβροββα, --- αν Ν} ψγὲ Ὠρίυγα 
ἱπίεγρτεῖ {πῸ πᾶπιὲ 88 τηδαηίπρ' γαλτοελ ἐς πεν ἐρὴν., 1{πᾶῖ θὲ [Π6 5εῆβε, νγὲ 
ΤΑΔΥῪ βϑιρροβε παῖ [ῃς Ἡϊς δἀορίεα ἃ πον πᾶπιε οἵ πηοαϊβεα ἢ 8 οἷά οπε, οῃ 
εὐϊετίηρν Πανὶ ἀ᾽ 5 βεγνίοαε. Οἱ βυςἢ πᾶπΊ68, οἴ. Ταϑῖτον, 782. ΧΙΠ]. Ρ. 122. --- 

4. Πρ ΘΟ ΓΦΊΡΓΟ Ν55}} σδπποῖ τηθδῃ σηω «“ἦΦ ῥεγίβεα ἀεγτεί ὃν αὐδμέτονε αἴχεν 

οοἰτίοη, νυ ἢ νου ταααΐγα σόρσσν, Τῆς ραπὶςῖρ]ς ἱπάϊοαϊεβ ψνῃδῖ μδ4 )υδῖ 
Ῥεδπ δοοοπρ] 5η6 4 Ὀγ ἴῃς Ὀαῖῃ αἱ μεσ ουδὲ --- τἰϊυ4] οἰεαπβίηρ αἴογ [με ρετὶ- 
οὐϊς 5:Ἑ“κπεβ8 ([βδακὶ, Κίτης ἢ). ὙΠδί βυο ἢ ἃ εἶπα νγᾶ5. [ἀνουγαθὶε ἴὸ σοποερ- 
τίομ γαὰ8 Κπούῃ ἴο ἴῃς Ατδῦβ δ δῇ βαυὶν ἀδγ, οἴ. ΝΥ ΕΒιμ ἢ, Αἴἐμολί, Ρ. 276. 

Τςε Ἄσοποεῖϊ οἵ ἴῃς ΕδΌ 5 {πᾶΐ Πανὶ 48 πιθη αἰνογοαὰ {μεὶσ ψίνεβ Ὀεΐογε βοὶῃ 
οἢ ἃ οδιηραΐξη, ἰ8 ἃ ἀδνίςς ἴο τηἰηἰπλὶζα Πλαν 4 ̓5 σας. 

θ-18. ΤῊ αἰδοτιρῦ δ οοποθαὶ θη. --- Παν! ἃ 5βεηΐ ἴο ἴῃ6 ΔΙΓΩΥ͂ 
ἴον ὕπαβ. --- 7. Απά ψἤεη ὕτίδῃ σοαπηε, Πανὶ ἃ αϑκεά δρουΐ 7οδὉ 
δηὰ τῃ6 ΓῺ δηά (Π6 ΜΑΙ, ἃ5 ἰΐ ἢς Παά βεηὶ ἔογ πὶ ἴῃ οὐάδι 
ἴο Ὀς ἰηΐογτπιδα ρου [ἢ6 σαπηραίρῃ. ---ὃ8. Αἱ ἴῃς επὰ οἵ τῃ6 
ἰητεγνίεν, Πανὶ ἃ σοτητηδηᾶβ: Οὐ το τὰν ἄσμδέ ἀπά τὐατὰ τὰν 7ε67} 
τοίγεϑῃ {ῃγ56 1 δἰϊζοσ (Ὦγ 7ούυγησν. --- 4π4 “έγε γοἠξοτυσαά ἀΐρι ἃ 2ο»- 

ἥοη γον ἐὴς ξίη 97] Οεη. 43Ὁ.. -- 9. Βυιϊ ὕτίαῃ Ἰοάρεά αἱ {πε βμαῖε 
οὗ τῃε ραΐίδος τού λΐς ἐργα᾽» σεγυαηές, τἰῃαὶ 5, [ης θοάγ-ρυδτγά. --- 
10,11. ὑτίαῃ, οα θεΐηρ χιεβιοηςά, ρίνεβ τῃ6 σὨναϊτοιθ δηθννεῦ: 

7Τὴε 4γὰ απ Πογαεὶ απαὶ μάλ αγέ καριῤίηρ ἐπ ὀοοίάς, αμπα τὶν 

ὠγα "να ὁ ἀπά νιν ἐργα᾽ς «εγυαπίς αγε εαγιβίηρ 14 “6 ορέη Μείν, 
ἀπ 7 τοι ρῸ ο μὴ} ἀομδέ 10 ἐαΐ αρπᾶ το ἀγὶπξ πα το ἐφ τοῦτ τι» 

τυἷξε " Ὅς 5ἰαϊειηθηῖ οὗ ἴδ βυρροδιί(ίοη ἰ5 ἐπουρῇ ἴο 5ῆον ἰἴ5 
ΔΟϑυγαϊγ. Βυΐῖ ἢ δἀα5 ἢϊβ οαῃ. [{ 15 δἰϊορείῃεσ ργοῦδθ]ε τῃμδὶ 

ψοϊάθη γα ἡόσο ἴο 50] 16 γβ ἰῃ δοῖϊνε βεγνίοθ, τ 5. 2156. ΤῊΪΚ ἰ5 

τῆ ΟὨ]γ ἱπεἰπιδίοη (ῃδϊ ἴῃ 6 ΑὙκ νψγᾶβ σαττεἀ ἴῃ Πᾶν] 5 σδτηρδίρτιβ, 
Ῥυὶ ποτὰ ἴδε ἴδοι ἴῃαὶ [ἢ 6 ̓τὶθϑίβ βίαγίι ἴο σδιτγ ἰΐ ἴῃ [πε {τα τυ ϊοἢ 

4 Οὐ ἴδε οἵἴπεγ Βαηὰ ἴι ἰ5 ροϑβϑϑί]ς (πὶ γυ, ψ ἢ νν6 δηὰ ἴῃ βοπια οἵπεσ ὑσορετ 

ὨΔΠΊ65, ἰ5 ἴῃ6 οτἱρίπαὶ ἔοσπὶ; ποῖΐοβα δάμα, Αδέδάνα, Εἰέσάμα, αὐὰ )ελοελμα. ὙΠεβα 

πᾶπι65 5ε6πὶ ἴο ἱπαϊςαία ἰμδὶ »ὴΦ ννὰ5 ἴῃς πᾶπις οἵ ἃ αἰνίηἰῖγ, ἀπά (5 τνγου]ὰ δοσοιηὶ 
ἴον ἴῃς οὔιδηρε. 



ΧΙ. 6-2: 319 

Ιεᾶνθβ Γεγυβαίεμη αἵ ΑὈβδίοτη 5 ἰηναϑίοῃ, ἴα κε ἴῃ σοππεχίο 18 
1015 ραϑββϑᾶρβ, γγ6 ΠΊΔΥ ἰηΐεγ [αὶ [Π6 ῥγδοῖίος ννγὰβ ἢοΐϊ ὩΠΟοτηΠΊΟΗ. --- 
12. Αποῖμογ αἰζεπιρὶ πγυϑὲ Ὀεὲ τηδάς, 50 Ὀτίδἢ ἰ5 Καρί δῃοίμθογ ἄδυ. 
- 18. ΤῊ τίπιε ἴμε Κίηρ ἐπυΐεα ἀΐνι απα ἀξ αἵδ ἱπ ἐς ῥγόδθηεε 

απ ἀγαπᾷ, το ἐλαΐ δε »ιαάΐς ἀΐηε ἰγπρ} ἴῃ τῃ6 Πορα ἴπδὶ ἴῃς νίης 
νοῦ ]Ἱα οάυ56 ἢΐτα ἴο ἔογρεῖ ἢϊ5 γϑβϑοϊυτίοη. Βιυϊ 1[ῃ6 βἴυγαγν 50] ἀϊθὺ 

γγὰ5 Ποῖ 50 ἴο 6 ΟνΘτΌοΏ6: 7905, 26 ευθηΐμρ ἀξ τυόηΐ ομέ 10 ἤξ οπ 
λὶς «σμεὴ τοῖτὰ “16 τοὐϊεγς} δρτερίαβ 5806 τ }}65 εἰ σοηϑβίδη [55] Π}ι5 

(ϑ.Βην.). 

θ. Αἴτες Ὡνντῦν (δ ἰπβετῖβ "ον ρευθαρβ σοστεςῖϊγ, ἰπουρῇ ἴῃς ργεβυμηριίοι 
5 ἰπ ίανουγ οὗ [ἢ ββοτῖεσ ἰεχί. -- Ἴ. πσπο ὉΠ ὉΥ:5}] 566 π}85 ἃ {|π|6 οἀὐὰ, Βαῖ ἰΐ 

Βῆον5 ον Ὁγ Φ Πδά [Δκεὴ ἃ νειῦ Ψ 46 πχδαπίηρ. --- 8. Ἴ"Π ΓΝΦῸ] δῴε ἀέμρ᾽ς: 
2γερεμί ἴῃ 115 ο856 νγᾶ8, πὸ ἀοιυδὶ, ἃ αἰδῇ ἔγοτη ἴμε τογβὶ ἰ8}]6. --- θ. 593] ἰδοκ- 

ἴῃρ ἴῃ ΘΒ, ἴβ. βυρεγῆμου. --- 10. τίαῃ᾽ 5 ἤουδβε ἰὰγ δἱ ἃ Ἰονγεσ ἰενεὶ ἴῆδπ παῖ 

οὗ ἴμε Κίηρ, βθποθ ᾿ἰβ ψοΐριρ᾽ ἄστονε ἴο ἴξ 15 Βροκεη οἵ. -- 11. [90] ἂγὲ τυάε 
886 ϊοῦβ, ῃυϊς οὐ θοοίἢ5, τηδῖα οὗ ὑγαῆοῇοβ οὗ ἴτεεβ. ΕῸτγ ἂπ ἰπβίαηοε οἵ ἄδνο- 

τίοῃ ἀπιοὴρ Μοδαπηπιεα β (ΟἸ]ονγεῖβ βἰ πλῖϊαγ ἴο [παι οὗ ὑ͵τίαϊ,, 1 ταν ε δἰϊοννεὰ 

ἴο τείεσ ἴο τὴν “εέδίε απο Πίαηε, Ὁ. 19. ---᾿ ἼΦΌΣ) πν ὙΠ] ἰ5. ἰαυϊοϊορίςα), δπὰ 

Ῥετμαρβ οπε οὗ ἴῃ8 ρὮγβϑεβ 8 ἃπ εὐτοῦ ἔοσ γ5 ἼΠ, --- 13, ΓΠΕΥ) ἰ5 ὈΥ πιοβὶ 
τεοςηῖ ἐχροβίϊοτβ οοηπεοῖϊοα ΜΠ τ μδῖ [ΟἸ]ονν5, ἰῃ ἀρτεεπιεπὶ ψ ἢ ὅν, ΒΓ 1 

Ἄοδηποῖ 8ε6 ἴῃς πεοαβϑϑίῖγ. ΟἾΪΥ ἴνο πὶρῃβ ἅτε βροκεη οἵ, ΤεἊ ρτίποεῖραὶ 

Τλ68] νγᾶ8 πῃ (ῃς εὐθηΐηρ, 88 ψγ ρδίπεγ ἔγοτη ν.ϑ, Ὑῇογε ἰ8 ΠῸ γεᾶβοη ΨὮΥ͂ 

Βανι 5μουὰ ποῖ ἰηνῖτε τίδῃ τπαὶ ἀδγ. --- 18. ΝΡ᾽}] σοπίϊπυεβ ἴῃ παγγαῖῖνα 

πουϊ ρᾶυβε: ζύγίαλ γεριαϊρσα,. .. ἀπά “ἦε ἐμ ἐνπυϊεα λῆσε. 

14.27. ΤῈ πιυγχάογ. --- Πεβραίπηρ οὗ δοσοπηρ] 5ῃϊπρ ἢΐ5 οὐ]εςεῖ, 
Πανὶ ρ᾽δηβ ἴῃς ἀδθδαῖῃ οἵ ὕτίδῃ. ---14, 16. Ηε ντίϊεβ ἃ Ἰεϊῖεγ ἴῃ 
νι ϊοἢ ἢ σοτμηδη45 [οδ}Ὁ : «529 για ἐπ γαες οὗ “ἐς λεαυϊέεί βράξ- 
ἐμρ ἀπά γείγεαί, ἰσαυίπρ ἀΐρε ἐπ τὰς ἐμγελ, ἐμαί ἦς γαγν δς τηρεὐέοπ 

ἀπά 46. ---- 10. 7οδῦ, ἴῃ ροβίηρ ἴῃς Ὀεβίερειβ, σεζ ὕὕγίαἀ τυάεγέ ἠέ 
ἔπει “λέγε τυεγε ναϊαη νιθη} δοσοτάϊηρ ἴο ἴῃ6 σοιητηδηά ρίνεη. 

-17.0ἃ 5βογῖίε νγὰβ πιδάβ χρη 2εγε γε το» 9 1246 τοὐζίεγς οὗ 
“οαυϊά, απαά ὕγγίαλ τε ΠΝ δα αἰδο] ἴῃς ἀδνίοα ννᾶ5 βυισσεβϑίιὶ 
αἵ ἴῃς ἢγβι δἰϊεπιρῖ.--- 18, 190. Τοαὺ βεπᾶβ ἃ νεῦῦα] τεροτί. Ηδβ 
δητοἰραῖθβ [παῖ ἴῃ 6 ρεηθγαὶ ἢενγβ ΜΝ1}} ποῖ Ὀς ρ]εαβίηρ ἴο ἴῃς Κίηρ. 
ῬοβϑΙθΪν ἴῃ 6 Κίηρ᾽β ργυάεησε δα Ὀείογε τἢϊ5 οοπῃθ ἱηΐο Ἴσοπῆϊοϊ 

τ [αὐ 5. Ταβἤ 658. --- 20, 21. ]οδὉ ἰ5 πιδάβ ἴο ρυΐ ἃ βοπιεννῃδῖ 
δχίθπαθα βρθε ἢ ἴῃ τῃ6 τηου ἢ οἵ Πανὶ, πο ἢ τεῆδοϊς ἴῃ ορί πίοη 

οὗ 186 παισζδῖου ταῖμεσ ἴδῃ τμαΐ οἵ ]οδὺ οἵ οἵ Πανί4ά. ὙΤῆογα 
566 ΠῈ5 ὯῸ ΓἝΆ5Οἢ ἴο ΒΈΡΡΟΒΕ ἤούγενεῦ [Παῖ {6 νετοὸ 15 ἃ ᾿λῖου ἰηἴοτ- 
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Ροϊδίίοη. ΟΥγ δυΐμοσ πλᾶῦ Μγ6}} πᾶνα δα δοαυδίηϊεα τ] τῃ6 
βἴοτυ οὗ Αἰ πιείεοι, ἢ ἢ θΕΙοΏρΡΒ ἴο οπα οὔουγ οἰάεϑὶ ἀοουπηεηίβ. 
ΤὨε ἐχαπῖρὶε οἵ ἢἰ5 ἀδδίῃ τὺ ἤανα Ὀθθὴ ᾿σονεγυῖδὶ δπηοηρ Ηδ6- 

Ῥγεν βοϊάϊοσβ, δῃάᾷ ανε ρίνεβη ἃ τὰι]β σοποοσηίηρ ἴῃ6 αἰίδοκ οα 

ψΑ]]εα ἴονηβ. ΤΏδ5Ε ἅγα ΟἿΪΥ ΡΟβ5 1 0} 1Π{165, Ὀαΐ, 50 ἴδσ 85 86 ὺ ρΌ, 

1Π6 γ ἴδνουγ ἴῃς οτὶρί πα! ν οὗ ἢ... 2 4 πο α τοορίαη ἄγοι α νηΐ 
τίοπο μῤοη ἀΐνε ἤγον ἐς τυαζ ἢ εἴ. 7. οδ. 04 τε] ζΖθβ τμᾶῖ ἴῃ 6 

πεν οὗ {145 ἀδδίἢ Ψ1}} ἀρρβᾶβε ἴῃς Κίηρ δηᾶ, δοσογάϊηρ ἴο 39, 
τα καϑ Ὧ0 βρεοίαὶ οᾶγε ἴο ἀϊβριῖβε ἴῃς ἔασι ἔτοπι ἴῃ 6 πλθϑϑεηροσ. (6 
Βᾶ5 μεγα ἴῃ ψῃοὶς οἵ [6 Ὠλθββθηροτ᾽ 5 ΓΟΡΙΥῪ 85 ρίνεη ἰὴ 3, ψῃ]οἢ 

ἄἀοεβ ἴῃ ἰδοὶ αἰδριιΐδε 186 τηδίη ροίηϊ ; 566 ἴῃ6 οπίοδὶ ποῖςδ. --- 

22. Τῆς ἰεχὶ οἵ 38 ἢ85 Ὀδδη βῃοτγίεηδά ἴο ἀνοϊά σερεϊτποη. ὙΤΗΐ5 

ἰ5 ἴῃ δοσογάδηςε ψ ἢ τῆ ἰασίθ οὗ ἃ ἰαῖθσ {ἶτηθ6. Τῆς οἱάθὺ νυ οτβ 

ἀϊά ποῖ μεϑίϊαϊε ἴο τερϑαῖ [πετηβεῖνεβ. Β βίογε ἱπεγείοσε ἴῃ δοςοτά- 

δῆςε ἢ (ὅ : ἀπά “6 πιόεφέηρεν οὐ 7οαὸ τὐεπί το τῃι6 ἀίηρ ἐπ έγω- 

σαέρ», απεὶ εαηπς ἀπά οὐ )αυϊα αὔ ταί 7οαὸ εονπνιαηπάσα ἀΐνι, αὐ 
“ἀφ πσῖὺς 97 “τε τυαγ. “πώ 2αυία᾽» αλρεῦ ὀμγηιεα ἀσαϊρηοί 7οα, 

απ ἀφ ταί] τἴῇογα [Ο]]ονν ἴΠῈ εχδοῖ ψογάβ δηιοἰραϊθά Ὦγ 7οδῦ, 

νι ςἢ πεεά ποῖ Ῥὲ τερεαϊεά. ---- 38, Τῇ τορὶγ οὗ ἴῃς τρθββθηρβογ: 
Ζῆςε νιερὶ τυόγέ δοαά ἀραϊηδέ πες απα ἐαλη6 οἰ το μ5 1π| {16 ποι, σπα 

τὐε ἄγου ἠἠερε ὀαεζ ἰο ἐλε ἐπίγαπες 97 τἦε ραΐε. --- 324, (οπιϊηυαιίοη 

οἵ ἴῃε δοσοιηῖ: ΤὮΘ βοϊάΐθσβ οἵ ᾿ανίἃ ἴῃ ἴῃ6 ἢεαΐ οὗ ἴμ6 ρυτϑυϊῖ 
οδιηθ Μη ταηρε οὗ [ῃ6 ἀγοῆθῖβ οἡ ἴῃ6 νν]]}, σϑα λεγε σά οὐ 

{6 Ζίηρ' ς σεγυσηΐς σόοι σίράϊδοη μιόπ, ρα αδο 1Ζὰγν σέεγυαπέ γιαλ 

476 ΗἸῊΝς ἐς ἀσα 4 τἰλὰ5 Ἔχργαββαά, ἴῃ6 τηθητίοη οὐ {0114} σοτμε8 
4υϊία παῖυγα!!γ, ἃ5 Ὧ6 νγὰ5 ἃ ὑτοιηϊηθηῖ 50] ἀἴεσ. Τῆδ σήρλζεοη »πδπ 

816 ρίνεῃ ἴῃ ΟὨΪγ οἠξ γεοεηβίοη οἵ ὅ, θαΐϊ βεϑῖη ἴο δε ογρίηδί. --- 

25. Ῥανὶά ἰ5 τεϊϊενεὰ Ὀγ (ἢΐ5 βἰαϊετηθηῖ, ἀηὰ ἢδ σοιημηδηάβ (ἢ 6 
ΤΩΘΒΒΘΠΡΕΓ ἴο Θῃοουγαρα [οδὺ: 247 »ο {15 πα 7167 ϊεῥέξασε ἠὐέε, 

ον τε -ιυογα ἄδυοιγς ἑάμς απα ἐλμ5} 830 νψχὰ πηυβῖ ἰγαπϑίδῖα οὴ ἴῃ 6 

Ρτουηά οἵ 4. 18 τ Κ. 14’, ὙΠ πηεδηΐϊηρ 566 πὴ5 ἴο ὈῈ : ποῖ οι 

ἀπά πστῦ απούλε [4}15, 58ὸ τὶ [ἢ 15 15 ΟῊΪΥ [ἢ 6 σοπηπῆοη δχρεσίθηςσθ. 

Αἱ τῆς ἐεπά οἵ ἴδε νεῦβεὲ {πε τεσεϊνθαά ἰεχὶ ἢᾶ5 σημη οἰγεηρίλέόη ἀΐνι, 

ἴῃαῖ 5, ἐπεομγαρέ 7οαὸό. ΤῊΘ ψογά 15 ροβϑ ΟΪν ἃ βογί σε 5 δῇεγ- 

1βουρῆι. --- 26. ΤῊΘ νοπιδη οὐβεγνεά [6 υδ08] ρεγίοα οὗ πιουτγῃ- 

ἰῃρ ἴογ μοῦ δυβραπά." --- 27. ΑΞ 5οοῇ 85 1ἢϊ8 ννὰ8 ονεσ, 2αυΐα ςομΐ 

4 ϑενεὴ ἀδγ5 δοοογαΐπρ ἴο Θοῦνναιγ, ΖΑ ΤῊΝ. τ892, 153. 
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ἀπά ὄγομρὴ ἀξγ ἐο λΐς ἔομσε, απα “ἦε δεεέαηις ἀΐξ τοῦϊξ. Ματιτίαρε 

ΨΕΓΥ 500ῃ δἴζεγ ἴῃ ἀξαίῃ οἵ ἃ σοηβοσῖ ἰ5 σοπιήοη ἰῃ ἴῃς Εδϑῖ, 50 

τῆδι 115 Παβίς αἰὰ ποῖ νἱοἰαῖα ἴῃς σοηνεητίοηβ. Τὴ6 οαδβ6 οἵ Αδϊ- 

δΑ1] ἰ5 δίτηιασ. ΤῊ ἰαβὶ οἰδυβε οὗ τῃὴ6 νεῖβε : βδ'μΖ δἔιὲ τἀίηρ τυλίε 

“οαυϊά λας ἀοηε τας εὐἱῤ ἐπ τε εγες οὗ γαλευεά Ὀεϊοηρβ ἢ νη δὶ 

[Ο]]ονν5. 

1δ.. .Χ)Σ.}] Βετα ἀρρδγεηι υϑεἀ Κα 5. Βαῖ 186 οτἱρίπαὶ ταῦ πᾶνε Ὀδεῃ 
π2π (ΚΙ. : εἰσάγαγε (58, --- 16. 22] ποῖ ἐρ οὐξέγυΐηρ ἴῃς οἰἴγ, θὰῖ ἐκ Ζεεβ- 

ἐρρ φμαγαῖ ονοῦ ἴϊ, ψΏΪΟἢ ννὰ8 τῇ 6 ψοῦκ οὗ [ῃῈ Ὀεβίερειβ. Ἅε πεᾶγ ποίησ 
οὗ Ὀαϊτεγίηρ- τα Πιβ οὐ πη Π 68, 80 ἰῃδὲ γε σοποϊαάα {πε ΟἷΕΥ τγᾶ8 ἴο "6 τεάυσεά ὈΥ͂ 

βίδγναίίοῃ, --- ὍΣ ΠΝ] ὌΣΠΤΤΝ ΨΒΊΟΗ ἰβ ἔοαπα ἰπ βοπὶα Μ55. 56 615 Ὀδίίογ, Ὀυϊ 
“ΤΟΣ νουὰ θὲ οιίετ 51}]]. --- 91. "Φ32.} δηοίῃεν ἱπβίδπος οἵ ἴῃ πιυι]διοη 

οἵ ἃ πᾶπηα βέσδυβε ἰξ σοπίαἰηεά ἴῃς ψοτὰ βϑαα. (δ, Πα5 ᾿Ιεροβοάλ Μ ΟΝ 

(68 [65 σοτγυριεα ἴο ᾿Ιεροβοάμ. --- ΓὙ5Ν}}] [πβίεδα οἵ ἴπ6 Ὀτγίε τερὶν ὥύγιαλ αὐδο 

ἐς ἀεαιΐ, (80 ἰηβεγίβ. πεῖς [ἴῃς Ψῇοὶς οχραπδίίοη οἵ τπ6 5ἰϊτυδίίομ ἃ5 ρίνεῃ ἴῃ 

5.2: “δὲ »ιδ τυέγθ ὀοέα ἀριΐνσή τ5, εἴς. ὙΒῈ οᾶϑε 5 βἰπη]ας ἴο {παῖ ἴῃ ν.23, 

ΜΠεγε (δ ἰηβετῖβ Πλαν 48 Βρεεοῦ 45 [οδὉ ἐχρθοῖθα ἢϊπὶ ἴο πιᾶκε ἰϊ. ὙῈῈ ἀγρὰ- 
τηεπΐβ (οῦ ἴῃ οτἱρῖπδ! Υ οὗ ἴῃς δέμς ἤθτο βθεῖῃ ἴο Ὀς ἴῃε βᾶπιὲ ἃ5 ἵπετγε, εχοθρῖ 

1δαῖ ἴῃς ουϊννατα αἰζεβίαϊτίοπ 5 νγεακεσ, Οἡ ἴῃ ψ ῃος [86 ῥγοθα } }γ 56 6 πι8 

ἴο μὲ οπ ἴῃς 5ἰής οἵ (51. --- 33, ον ἽΝ"Ἐπ: ὁ ἄγγελος Ἰωὰβ πρὸς τὸν βασιλέα 

εἰς Ἱερουσαλήμ (ῦ. --- ὩΝ»} πάντα τὰ ῥήματα τοῦ πολέμον. καὶ ἐθυμώθη Δανεὶδ 

πρὸς Ἰωάβ κτλ. Ὁ. Τῆς ρεμυΐϊποηεββ οἵ [ἢ ἰ5 δα ἀπο πΑ] τπαϊῖοσ 15 τεσορπίζεά 

ὈΥ ΤῊ., ΝΥ 6., Ὀτ., Βα.» ΚΙ. ΚΙ. --- 38. ὉἿΣ Ὑ21] οἂπ ΠΔΓΟΪΥ θῈ 80 βἴγοῃρ 88 
2γευαίεα συνε μα. ὙΠῸ ραττίβο ἢδα τηδᾶβδ ἃ 54}}Κγ. ὍὙῆαὶ {παν Πμαά πιυδίοτεά 

ἋΡ σουταρα ἴο 4ο [5 ἰ5 ἴῃς ροΐπε οὗ τῆ: βἴουυ. -τ- 5"; Πν)}] ΒΘ ΙῚ5 ἴο τηθ8 

τὸς ἄγουε ἔἤφνι δαεξ ᾿ συνηλάσαμεν (515, Ῥοπβ: ΒΕ] τῆς οτὶρὶπαὶ τεδάϊπρ νὰ5 ἀἷ- 

[εγοπῖ, Ὀὰῖ 1Γ 50. ἴξ σαπηοῖ οετίαἰηἶν [δὲ τεσονεγεά. Νε μου] ἐχρεοῖ δἱ Ἰεαβὲ 

Ὁσλλην. τ 34. ὈΝ ΕΠ ἸΝ}] σοη[αδίοῃ οὗ ΝῊ" ἀπά πο", οἵ, Οεβ. 35, 75 γγ. --ς 

Ἴθθη ὑΣ:]} (51 δ 45 ὠσεὶ ἄνδρες δέκα καὶ ὀκτώ. 1ὶ ἰ5 Αἰ Πῆοα] τὸ 866 ΜΕΥ ΔΗ͂ 

οπὲ 8ῃπουϊὰ ἰπβετὶ [Π6 ννογάβ ἴ{ [ΠΟῪ ψγαῖς ποῖ οτἱρῖπαὶ, ψἘ}]ς ἃ βογῖθε Πο νγᾶ5 
οοποεγηδα ΨΠ τΠ6 ἕαϊε οἵὗἩ ͵τίδῃ δίοπε πιῖρῆς ἰδανε ἴπεπὶ οἱ, --- 36. ἼΣΑ ΠΝ} 
σταιητηδιϊςα!ν [π ποπιϊπαῖῖνα ἴὸ Σ; θυῖ {πὲ Βρεάκοτῦ Πα5 ἴῃ πιὶπα ἴῃς Ἰορίοαὶ 

ίωτοε οἵἉ [πε ρῆταβε, ἴῃ ΒΟ Ἴ2 ΠῚ ἰδ ἰῃ 6 Οὔ]δοὶ οὗ {πὸ επιοϊίοπ ἱπάϊοαϊεὰ ἰπ 

τῆς νεγρ, 6658. 26, 117} ᾿Πθανίάβοη, ϑγημίαχ, 72 Δ 4. ---- ὙΠ] σοπιεβ ἰπ ἀὐνκ- 
ὙΨΆΤΑΙΥ δἴτον [μ6 σοπιπιαπά ἴο [οδ}, δῃὰ 15 ἰδοκίηρ ἴῃ (61, ἃ5 νν6}} ἃ5 ἃ πυταθεσ 

οἵ Μ|55. 

ΧΙ]. 1-15ὅ8, ΤΊ τοῦ Κα οὗ Μαίμδη. --- ΤῊς ῥῬτορμεῖ, θεϊηρ βθηΐ 
ἴο Πανίά Ὁγ Ὑδην θα, ραῖ5 ἢϊ5 οοπάποϊ Ὀείοτα ἢϊπὶ ὈΥ τοσουπίηρ ἃ 

[εἰρῃεά ςαδβε οὐ ἴγεβραϑθ. ᾿ανία 15 οοηνίοἰεα οὗἉ 5ἰη δηά ῥτοίδϑβεϑ 

τερεηΐδηςθ. Ηδε [5 δϑϑιιγεά οἵ ζογρίνεηδβ, θαΐϊ δὲ {Π6 βαπης τἰπ|6 

ἴῃ6 ἐν}}8 ψὩΟἢ ἅτε ἴο σοπλα ὩΡΟη ἢΐπι [Ὁ 5 81} ἅγε ργεάϊοϊβά. 
Υ 
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711 ἰ5 ἀουμια] ψῃθῖθοσ ἴῃς ρίεςθ 5 οὗ [ἢ 54π|6 οτρίη ἢ ναὶ 

Ῥτθοβά65 δηά [Ὁ]]ονγ5. [ἔννε ἰθᾶνα ἴΐ ουΐ, νγγα ρεῖ ἃ νεῖῦυ ροοά οοῆ- 

πεχίοη, Ἰοἰπίηρ τὐὖὸ ἀἰγεοῖν ἴὸ 121; 724 ἠλίηρ τας εὐἱΐ ἵπ τὰξ 
“ἱρά οὗ Υαλτυεὰ, ἀπά Υαλευσὴ σνιοίς 2“φ6 εὐ αὶ τολίελ τὰ τοῖζε οὗ 
ὥγίαλ δογε ὸ δασίά. ΏΘΓΕ 5 ποϊῃίῃρ ἈΠΙΘΑΘΟΏΔΌΙΪΕ ἴῃ συ ρροβίηρ 

ἴπαῖ ([ῃ6 ΘΑ. Ὠατγτγαῖϊνα νὰ5 οοηίθπίὶ ἢ ροϊπάπηρ οὐδ (μαὶ (Βς 

ΔΏΡΕΓ οὗ Υδηνν δὴ ννγὰβ δνϊἀδηςεα Ὀγ ἴμε ἀδαίῃ οἵ ἴῃ6 Ἅμ]ά. Α Ἰδῖεσγ 
τίου νὰ5 ποῖ βδιϊϑῆεά στ [ἢϊ5, θαϊ δ]: τμᾶὶ τογῈ τσὶ ὈῈ ἃ 

βρεοϊῆς τερυκε Ὀγ ἃ αἴτεοὶ τενεϊδίίοη. 11 15 ροβϑί 6 αἰϑο ἴμδὶ τς 

ἱποίάθηι οἵ Ναίβδη 45 ἰἴ5ε 1 θεθὴ ψοσκαὰ ονεσ, 5 ψ}}} Ὀ6 βθθῆ ἴῃ 

ἴῃς οουτβα οὗ ἴῃς Ἔχροϑβιτοῃ. 

1, Ναῖμδῃ ἀρρεᾶσβ οβίεηβι ὉΪν στῇ ἃ οᾶθ6 ἴοσ ἴῃς Κίηρ᾽5 )υάρ- 
τηδηΐ, ἃ ἥδρτδηϊ οδϑὲ οὗ ορργεβϑϑίοῃ οἵ ἴῃ6 ροοῦ Ὁ ἴδε ποῇ. ---- 

2, 8. 7ῆε γἱεὰ να σά νιαην τὐδοβ σπα καί, διε Τ46 ῥοον »ιαπ 
λαά ποίλίησ ὀμέ οπό ες ευε ἐανιὸ τυλίεὰ ἀξ λαάὶ δορά, ἀξ Κα 

1 ἀπά ἰΐ φγέῖν τοί ἀΐρε ἀπά τοῖα λὲς ἐλ λάγερμ ϑυςῇ ῥεῖ Ἰδηδ5 
816 [ΤΌ ΘΠΠΥ 5θθὴ ἴῃ ἴῃ6 Ὠουδ65 οὗ ἴῃ6 ΡΟΟΥΙ ἰῃ ϑγτία. 70} μεξά 20 

ἐαΐ 97 ἀὲς νιογεοὶ απᾶ ἀγίπξ οΥ ἀὶξ ἐμ ἀπά ἐπ ἐπ ἀϊΐς ὅσσον] ἴῃς 

ῬΓεοϊουβη685 οὗ ἴῃς 5ἰῆρ]ε ρεῖ τηδάβ ἴἴ, ἰὴ ἕλοι, ἀξε α ἀἐσιράξε. ---- 

4, Τιε ο΄σοδβίοη οὗὁ ἴῃς ἱγαρεαγ νὰβ ἴῃ σοτηΐηρ οὗ ἃ ἱγάνε]!εσγ. 

Τῆς ἀυῖν οὗὨ Ποβρι τα! γ ἰ5 ἱπιρεγαῖνο. Βαῖ ἴΠ6 τίοἢ τηδῃ βραιθὰ 

Β΄ῖ5 ον, σμαῖ ἡοοξ τῴε ἑανιὸό 977 “δε 2οογ νιαρ απα ῥγεβαγεα ἐ 70» 
“ἔιε γνιαπὶ τοῖο λααά 7μ5: ἐοη 16} 5ι ταὶ αυ οᾶ565 ΕγῈ ἀου11655 σοπλποῃ 

ἐῃουρῇ, δηὰ ἃ ρατὶ οὗ με Κίηρ᾽β ψοτῖκ ἰ5 ἴο πάρε [ἢ σαι οὗ ἴῃ 6 

ΟΡΡγεβββά. -- -. Τῆς βἰαίθεπιεηὶ οἵ ἴ[ῃ6 οα56 νψὰβ δπουρῇ: 257) δὲς 

ἤξε οΓ γαλισεὴ τἠες »νιαπ “λαΐ “4 Τλι ς ἐς τυογίλν 47 ἀσα:} ἴξ ἀο65 

ποῖ ἄρρϑᾶσγ παῖ Πανὶ ψου]ὰ δοίυδ!ν βεηΐθησε ἢΐπῃ ἴοὸ ἀθαίῃ, 1 8. 
205) 2618, ---Α, “πώ ἀφ «λαΐ γερίογε 16 ἑανιό τενεηγοί ] τοδάϊηρ 
νι (65. 

1. 1..] δῷ ἀπά 3 Μ55. οἵ 3) δδὰ ν"3) 5. Τῆς ᾿ἰπβετίίοη οὗ βῃςἢ ἐχρ] !οδῖνα 
ννοτβ 18 βἜΈΠΟΓΑΙΥ βεσοπήδτγυ, θὰϊ δἵ ἴπε ορεπίηρ οἵ 118 βεοϊΐοη ἴῃς ψογὰ 

ΒΕΘΙ8 Ὠδοαββαγ. Αἴας Ὁ 6 δάάβ: ᾿Απάγγειλον δή μοι τὴν κρίσιν ταύτην, 

ὙΠ ΙΟἢ 8 τερτεβεηϊεα αἷ5ο ἰπ ἷ, νμεπος ἴξ ραββεὰ ονδῦ ἱπίο τηϑηῦ Μϑ89. οὗ Ἐ,. 
11 ἰδ ποῖ πεοθββαγυ ἴο ἴῃ β86η8ε (85 ἰβ αβηγπιεὰ Ὦγ Κ].) ἀπὰ οδῃ Ρὲ Ἴχρ᾽αἰπεὰ 

85 ἃ 50γ 65 ἰπβεγιίοη, [που ρ ἰξ 15 δάοριεἀ Ὀ΄ Εν. δπὰ ΚΙ. --- ΦΝἋ] δϑποῖβεσ 

οαβς οἵ ἱττερυϊατ ἱπβοτιίοη οἵ ν. ---ῷ. Ὁ Φ»Ὁ] ὙΒεγε βεεπὶβ ἴο θῈ ὯῸ τεάϑοῃ ἴοτγ 
τοῖα ρυποϊυίίοη; [Πε ἀττίοϊε ἰ8 πεοαββαγυ ἴὸ ἴῃς 5εῃ86, ἃ5 γε 866 ἔγοτῃ Φ ΟΥ οὗ 
1 πεχῖ νεῖβο. --- 8. ΠῚ 9] 88 ἴῃ 15. 72}. --- ὅ) ΚΝ] ἴδε ἴεηβε ἴπ (ῃἰ5 δηὰ ἴῃς ἵἴνγο 
(ο]]οννίπρ νειῦβ ἐχργεββαβ ουβίοτηαυ δοιίοι, --- 4. 05] 88 Ὗς. ροϊηῖβ ουΐ, ἴῃς 
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Ῥᾶτγδ]]ε] ἰβ οἷοβε ἴο ἴῃς υ86ὲ οἵ οὖν ψοτὰ υἱεέξ--- μετα οαπιε ὦ σἦσίγ το [Ὠς το 
τλδῃ. --- ὌΨΙ ΦὴΝ Ὁ] ἴΒβετε ἀγα οᾶθε8 ἐπουρῃ οἵ ἴμε ἀπδιῖῃγουβ ποὰπ ἴῃ 5 ἢ 
ἃ Ῥῆταϑε ἴο ᾿υβι1ν ἴπε ραποιυδιίοῃ. --- Δγ1Φ}5} [πε βᾶτης νεγρ ἰβ υβεὰ οἵ ΑΡτᾶ- 
Πδ5 ὑγερατίηρ ἃ Ἵδ]ἱῇ ἔογ ἢ 5 ρυεβῖβ, ὅβῃ. 187. --- Θ. ὈΠΡ3 ἽΝ] ἑπταπλασίονα 
841, Τῆς οἤδηρε ἴο ἘΠ ννᾶ5 πιδάε ἴο ὑγίπρ Πανὶ ἀ᾽5 τυϊηρ ἰπῖο ᾿ΐπε ἢ [πε 
Ἰανν οἵ τμεῆ, Εχ. 2181 (ΤῊ.). --- θΌπτνῦ πὲ ὉΡ}] 5.8] ργοροβεβ (ΖΑ 7 ΚΨ. ΧΙ. 
Ρ- 318) ἴο ομαηρε νῷ ἴο 5, πιακίηρ με βεῆβε: σμω τραγεά ἀὲς στον. ὍΤῊΘ 
τεοοῖνεα τεχὶ Βούνενεῖ 866 18 ἴο τηᾶ κε [αἰ τὶν ροοὰ 56:86. 

Ἴ. ὙΠε δρρ]ἰοαιίοη : Ζ7Ζάοω αγί 1λ6 νιαημῇ ἴογ ἴῃ6 βακε οἵ ἀϊ5- 
τἰποίηε85 (Ὁ δα ἀ5 τυάο λας ρπό Ζλ5. Βαϊ ἴῃ βῃοσίεγ [οχὶ 15 τῆογα 
νίβοτουβ. Τῇ [Ο]]ονίπρ' ΒΡΕΘΟ ἢ 5εῖ5 ἑοσίῃ ἴῃς Οὐ] ζαϊίοη ἱπηροβεὰ 

ΌγῪ αῃνεἢ᾽ 5 θεηεῆϊβ. ανία νγᾶβ ἴῃ6 τὶ σἢ τηδῃ. --- 8. 7 σαῦε {ἠέέ 
τὰν νιαοίσγὴς» λομδέ αρα τὰν νιαςίογὴς τυΐυες ἑπίο {ἢν ὄσσον!) νὰ ἴᾶνε 

Ὧο οἵδε ἰηαϊοδιίοη ἴῃαὶ αν ροββθβϑϑθὰ ἴῃς λσγερε οἵ ὅϑα]1. Βαϊ, 

δοοογάϊηρ ἴο [Π6 ἰανν οὗἩ βυσςσαββίοη, [ΠΕ νγοῦα 5 Ὁ τίρῃϊ. “πα 
{7 τς τοέγε ἴρο ἀυίς 7 τυομί αὐ ας νιμελ ἀραΐμ} τὴς τείδγεμοα 15 
εν ἀθπογ ἴο τῃς νῖνα5, ἢγβι ἔγοτῃ ἴῃ6 ἔογπι οἵ ἴῃ6 ὑῬσοῃοῦῃ, Ξεσοηα Ὺ 

Ὀεοδιβε ἰξ ννὰ5 ἴῃς δρυηάδησα ἴῃ νἶνο5 νν ἢ] ἢ ἰογπγεα τε σοπίγαϑὲ 

Ῥεΐνθεη αν 5 γε ἢ δηὰ ται 5 ρονετίγ. --- 9, 10. γὰν λαεέ 

φάοι ἀεεῤίςε γαλιυελ) τῃε ρίνεγ οἵ 50 τηυοῇ ροοί, ἐπ οέγρ μα 

«υλίελ τὐαᾶς ευΐδ ἐπι ἀϊς 4γ)651 Ὑδηννεἢ ἰ5 1ῃ6 ῥτοϊβοῖοσ οἵ [με ορ- 

ΡτΓεββεά. Τῆε Ἰορίοδὶ δηάίηρ οἵ [6 αιιδϑϊίοη ἰ5 ἴῃ6 ἰΔ5ὲ οἴδιιβε οὗ 

νι; «μα λαοί ἰαξεη τἦς τυῦξ 97 νιαλ ἠλε ΙΝ ἰο δ τὰν τοῦΐζε 3 

ΤῊΪΒ 15 ἴῃ οππια ἴῃδῖ 15 δεῖ ἔογί ἢ ἴῃ τ[ῃ6 ρᾶγαῦϊθ. Τῆδ ῥγεβεηῖ 
ἴοχὶ ἢὰ5 Ὀδθὴ δχραηάθά Ὁγ ἃ ἀουῦ]α ταίδγθηος ἴο ἴῃ τηυγαοσ 
οἵ ὕτίδῃ, δπά ΌΥ ἴδε τῆγεαι ζέα: 2λ6 τισογα σἀαλ ποί ἡεγπ ον 

“ραυίϊα᾽)ς ἀσμδε ,ογεῦεδῦ, δῷ ἱμαρρτορτίαϊε ῥσθαϊοιίοῃ.---- 11. Τα 

Ῥτορμεῖῖς ἀϊβοουτγθα 8 Κ65 ἃ ἐγεϑδῇ 5ἰαγι, ἀβηουποίηρ ἃ ρα η ΙΒ πηδηϊ 
ἰη κΚιηά : 7 τυ ἑαζε Τὰν τυΐνες ὀφογε ἐληπε ἐγές ἀπά τοῖν σίυέ ἐόν 

ἐο τἄν πείρλδομγ)] τῇς ον άδηϊ σείεγθησθ 85 ἴο Αὐβαϊογη᾽β σοπάιποϊ 

ἴῃ τακίηρ ροββεβϑίοῃ οὐ ἢἷβ [δι μετ᾿ 5 σοπουθίηςϑ. --- 12, ΤῊΘ ρυπ- ὁ 
Πἰβηθηῖ ϑῃουϊὰ 6 85 ρυῦ]]ς 85 ἴῃ6 οὐδ δή Ὀδδη βθοτζεῖ. -- 
18. Ἡανὶά, σοηνϊοιεα Ὀγ ἴῃς Ρτορῃ οι 5 ργεβεπίδτίοη, σοηξεβϑθϑ ἢ 5 

δαϊι. Ηε ἰ5 δϑϑυγεὰ : γΚαλευεὴ λας ἐαμδεα {ν σἷπ ἰο ῥάςς σιυαγ} 
τ 5 τηϊϑιθδάϊηρ ἴο ἱγαηϑίδιῖς ἀας “ογρίνεη. Τῆς ίη τεϑῖεα ὑροη 

Πανὶ δηά νου] νγοῦκ ἀδαίῃ ἔογ ἢΐπι. Υδῆνγθἢ ἴοοῖκ ᾿ξ ἀννᾶν 50 
τθαῖ ἢ 5ῃου]ά ποῖ ἀΐδθ, δαὶ ἴξ σντουρῆϊ ἴἢε ἀθαῖῃ οὗ τῃ6 οἢ1]4. --- 

14. Λιευεγίλείοες, ὄεεαεσς ἕλοι ἀσεί σεογποα γαλευεὰ ἐπ τἀ τλίμρ, 
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Ἴ1ε ἐλλ Τλαν ἐς ὄογη ἰο λές «ἀαί τμγεῖν ἀἐ61 ἴλε τεχὶ μὰ5 θδθῃ 
αἰϊεγτθά ἴο δνοϊᾷά τεδάϊηρ δὴ οὔεἼεηβίνε ὄὌχρσοϑϑβίοῃ. ---- 158, ΤῊδ 

υἱϑὶϊ οἵ Ναίμδῃ, οἵ γαῖ μεσ [86 δοσουηὶ οὗ 1{, ἰ5 οοποϊαάαά. 

Ἰ. Ψ'ΝΠῚ ὁ ποιήσας: τοῦτο ἰ8 αὐ ἀεἀ Ὀγ (ῦ. ---- ΠΥ) ἼΟΝ Π5] Βα. Βαρροβεβ ἴμεδε 
ψοτγὰβ ὙΠ ᾿ν μδῖ [0]ονν8 ἴὸ τς Μψογὰ })»}»2 ἴῃ ν.9, ἴο θὲ ἃ ἰδΐεγ εχραπϑβίοῃ, 50 

18αῖ τε οτἱρί παὶ σοηποχίοη ψᾶ5: 7Ζάοι αγί ζἀξ να ὕὐγίαλ ἀε ΜΙ ες ας 

ἑάοτ φαΐ. Βαϊ (ἢ}}5 5ρ01}]5 ἴπε ράγαῦϊε, [1 ψὰβ ποῖ (ἢς τηυγάετ [Πδὶ νγὰβ (ἢ 

Ῥοΐϊῃὶ οἵ τῇ8 ράγαῦ]θ, Ὀυϊ [Π6 τὰρε οἵ {με πεῖρῃρουτ᾽β ἀδιϊηρ. [{ 15 ἱπάεεὰ 

ΕΧρ] ο4 016 τΠΐ [ἢ 15 5Βῃου!ἃ θὲ Ἰοϑβὶ βίρῃϊ οὗ ἴῃ ἃ πηεάϑυγε ψ με [ἢς δυΐδμοτ ἱπίεσ- 
ῬΟΒε65 ἃ τϑῆδαγβαὶ οἵ Ὑδῆνεῃ᾽ 5 θεπεῆϊ8. Ηδὰ ἢξ ρτιοοεεάεὰ αἵ οπος ἴο ἴδε 

βρεοϊβοαίίοη οἵ τς οτίπιθ, ἢ6 ψνου]ὰ ἤν ρὰΐ [86 δαυ]ΕΥΎ ἱπ ἴῃ6 ἰογερτουπά. 

Βυΐ 16 (15 δοσουπίβ ἔοσ ἴῃς οτάδθσ οὗ [ἢ οἱαυβθβ ἴῃ 1ῃ6 τοχί, ἰξ ψου]ὰ ποῖ 

7. ν οσαϊβδίοη οὐ [6 δά] οΥΎ ἔτοπι ἴῃς δοσυβαίίοῃ. ---- 8. ἼΣΝ ΤΣ ΓΝ] τὰ 

πάντα τοῦ κυρίου σον (61: "2 Γ)2 32. Ιἰ 15 ΡοΒββίθ 6 τΠδὲ {μετα νγᾶβ οὐ βί ΠΥ 

ἃ τείεγεποες ἴο Μίομαὶ, [ῃ8 ἀδυρῃίεγ οἵ 580}, ἃ5 15 βιρροβεὰ ὃν ΚΙ. --- ὕλῶττν 
ΔΌΣ ὉΝῪΨΡ.) 88 5 δἵ (Π6 ἐπα οἵ ἴῃ νεῦβε ρδΙρδΌὶΥ τείεσβ ἴο ἴῃς νῖνοβ οὗ 

Βανί ά, {μετα ἰβ βίτοῃρ' γβαάβοη ἴο [Πϊης [Πδΐ 45. ἢδ8 ἤεῖς ργεβεγνεὰ (πε οτρίπδὶ 

τεδαΐηρ, δῖε ἐστράϊεγς ο7 15τ8 6] ἀπὰ Τὰ ἀδῃ. Πανὶ Πδὰ ποῖ ὕξδεη δἷον ἴο ἴδακε 
οὗ ἴμεθε ἂ5 ψῖνεβ δηὰ σοποιδίμεβ. (ὐείροῦ οἸα5β868 [ἢϊ8 δυηοηρ [ἢ 6 ̓ πι δ ΠΟ Ὠ δ] 

σἤδηραβ οἵ ἴῃε 53.γῖρε8, ἃπὰ ΝΥ ε.᾽5 ργοίεβϑι βεετὴβ ἴο Ὀ6 Ὀαϑεὰ οπ πιοάδγῃ ταῖμεσ 

τῃδη δποϊεηὶ ἐεε]ΐπρ. --- 9. “ν᾽ ἼΣῪ ΓΝ] ΡτοΡΑΌΪΥ γε 5ῃου]ά τεδα κν γν τ ΟΡ 

δηὰ Τδεοάοιίοη (Νε58:16). Αἱ τῆς σοπο]υβίοπ οὗ [πε βρεεοῇ! ψὲ Ἔχρεοῖ {πε 

οτἶπια ννὨϊοἢ 18 βεῖ ἐστί πὶ [Π6 ῥϑγαῦ]α ἴο θὲ τχοβὲ ῥγοτηϊ θη πιεπιοπεά. 
Το τερεϊνεά ἰεχὶ ρῖνεβ ποψενεῦ: ζ,γέαλ ἕλοις δαεί «ἰαί» τοί ὦ {δε τιυογά, ἀὲς 

τοῖε τἀσε ἀσεί ἐαήερε ας ἐὰν τοῖγε, απαὶ ἀνε τάοις ἠσοί σαὶ τυῖὰ ἕλε στυογά οὕ 
μἀὸ Αγιριοηίες, ΤῊΪΒ 15 σοη[αβιηρ' ἔγτομι 115 ἀουθ]ε τπιεπιίοη οὗ (ες ταυγάεγ, 85 

ψῈ}} 48 ἰἴ5 τενεῦβαὶ οὗ [με ἴτε οτάετ. Α8 ἴπε πεχί νεῖβε οοπῖθβ Ὀδοῖκ ἴο ἴδε 

οὔτις ἢ [6 ἐπι ρἢ 58 ἀροη [6 ταρβ, 1 βυβρεοῖ [Πδἴ νεῦβε ἴο ἢανε ργεβεγνεά 

ἴο υ5 ἴῃς οτἱρίηδὶ ἐπαϊηρ οὗ [ἢ]5 οπα ἴῃ ἴδε ψψογὰβ "ἢ Ὠρτν,  ὨΙΘἢ νουἹὰ Ὀς [Πὰς 

Ῥιορεῦ οοπιϊηυδιίοη οὗ ν.9 δεν .).}3.---ἰ1, 13. Τῆς ρυπίβῃπιεης μετὰ (Ὠγεαῖ- 

δῃοα ἀοε8 ποὶ 5εεῖὰ ἴο Ρε ψίτπὶη [Π6 Ρ͵δη οἵ [με οτἰρίπδὶ δυῖπον οἵ 15 βεοιίοῃ. 
Ηε βὰν με Ραπίϑηπιεηϊ οὗ Πᾶν ᾽5 δῖα ἴῃ ἴΠ6 ἀεδίῃ οὗ ἴῃς οἰ ]ὰ. ΤΠΐΒ τὰ8 
ἰπθίοϊεά ἐνεῃ δἴζεν [αν 5 τερεπίδηςθ. [Ιΐ 8 βυγρτίβίπρ ἰμεγείοτε ἴῃς δεν 
ἴδε τερεηΐδπος [ἢϊΪ5 ρυπἰβῃπηεπὶ (Δ Όβα!οπιβ ἰη5.}1}) βῃου]ὰ ποῖ θεὲ δ]υάδβά ἴο. 
Εἰῆον ἴδ αἶβο ϑῃουϊὰ θὲ πιδὰβ ἃ ρατί οὗ ἴῃς ἘὄχεπιρΊΑΥΥ ΤΠ ϑβιἰβειηεπῖ, οὐ ἰΐ 

8ῃουϊά Ὀὲ τειαϊτεά. ΤῊΣ ἱποοηβίβίεπου Οὗ [ἢ ργθβεηΐ τεοθηβίοῃ 18 οὈνίουβ, 

Δα 1 Ξυβρεοῖ {μδὲ νν.}}. 13 αγε ἃ Ἰαῖεσ ᾿πβευιίοη Τα οτὶρίπαὶ ἰγαὶπ οὗ ἱπουρῆξ 
ἄἀεαῖτ βοπιεν δῖ τα] ]γ ἢ αν: Π6 Παὰ ἱπάθεὰ ἴδκεη μἰβ πορῃρουτβ 
ἰα, απ α ὈΥ ἰδ οὐ ἡιάρτηεηὶ ἀεβεγνεα ἀθδίῃ; Ὀυΐ 8 τερεπίδμος βθουγεα ἢΐβ 

τερτίενε; {Πε βεηίθπος ᾿Ψψ88 σοτηπιυϊεα ἴο ἴῃς ἀεδῖῃ οἵ (ῃς “ἢ. ΤῊΉΪΒ ψγᾷϑ ἴοο 

ταὰ ἔοσ ἃ Ἰδῖεσ εἀϊζοτ, ψῇο ψογκεὰ ονεῖ 3:12 ἂβ δίγεδαυ βἤονῃ. ---- 14. ΓΥΝ) 
ΔΥδν Δ ΝΤΓΝ] Τῆς νετῦ πούῆεῖο πιεᾶπ8 σαρεέ 20 δίαεῥλε»ιο. ὙΠα ΟἿΪΥ βΒεηβα 

ἀρριορτίδαϊε ἤεγε '8 ἱπάϊοδϊθα Ὀγ ἴΠ6 .)012 οὗ ν.10Ὁ, ὙΒ6 ἱπβοσίίοῃ οὗ ν3")}ν ντὰ8 
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ταδάε ἴο ργενςπῖ τερεϊϊ το οὗ δῃ ἀρράγεμίν Ὀἱαβρῃειηουβ ρῆγαϑε ἴῃ ἴῃς ρυδ]1ο 
τεδάϊηρ (Οεῖρετ, ζγεελγεμ, Ῥ. 267), οἵ. ἃ 5ἰμηῖϊας ἰπβίδμος 1 5. 2523, 

1δνυ- 25, Τὴο ἀθαίῃ οὗ [16 ΟὨ1]1ἀ. --- ΤῊ ννε}1- Κηονῃ δοσουπὶ 
πεαδάϑ Ὀυϊ Ππ||6 σοπληπηθηῖ. Α5 αἰγεδάγ ἱπαάϊςαϊεά, ἰῃ6 δ] νϑῦβα "Ὁ 

566 Π15 ἴο Βᾶνα Ἰοίπθα οὐ βίη! ν ἴο ταὖ: Ὑδην θῇ 'γᾶ5 ἀἰβρεαβοά 
σι ἴῃς τῆϊηρ ψῃϊο Πᾶν μΔα ἄοηο, σμά σγιοίς (ὼς εὐ. .. 

απ ἐξ ὀεεανις «ἱεξ. --- 16. Ἰρανὶ ἃ ἄοεθ ἤοὶ βὁῇον δὴν ἱπάϊσδίίοη 
τῃαῖ τῆς ἀοοηι οἵ [6 “ἢ μδὰ Ὀξδὰ ργοηουποδα ΟΥ̓ τῆς ῥσορμεοῖ: 

Ῥαυϊώ ὀεεομσήΐ Οσοά 70» “δε ον απά γαείκι «ἰνίον } τῇς δ] οτίησ 

ΟΠΘ5ΕἸΓ ννᾶ5 ἴο πον [ἢ ΡἰΤΥ οὗ Υδηνεῃ.. Πυτγίηρ 4}} [ῃς τἴπχ6 οὗ 

τὴ6 1Π1π655, ἀξ ἐᾶγις ἐπ ἀπά ἐᾷν οη λέ φαγί] νὰ παῖαυγα!ν σαρροβα 

ἐπ «αεξοίνμἠ δ5 (6 τεδάβ, ἀπ νγα παίυγα!Υ βαρ ροβε αἷβο {παξ ἰξ νγὰβ 

ὀφΐογε ΥὙαλευεά, τπουρἢ 115 15 τεηἀθγαα ἀοαθι] Ὀγ ν.3, 17. Ηἰ5 
σουτγίίεγβ, ζάς εἰεγς οΓ ἀΐξ ἀσιε, «σοί οὐεν ἀΐγε ἃ5 Ὧδ ΙῪ ου (8 

δτουπά Ὃ γαΐδε ἀξ “91 ἴῃς ϑ5ῃεῖ Κῇ5 οὗ [ἢς [ΔΠΆΠΥ παίυγα!ν δὰ 

Ἰατρε ἰπῆυδηςς ἢ τΠ6 Κίηρ, --- 18, Οἡ τῆς βενθηίῃ ἀν ἴῃ ε ογί 55 
οὗ τε ἀΐδεαβε ννὰ5 γσεδῃβά, δηά ἴῃς ομ]α ἀϊεά. ---- 4π4 “ὲς οἥεεγς 
97 Φαυία τὐεγε αγγαϊά ἐσ ἰσὰ λἱνι] ὉΥ ἃ νεῦν παῖυγαὶ σουτῖϑε οὗ 

τεδβοηΐηρ : ἄστυ ταί τοῦ σαν." {6 εὐϊῥά ἐς ἀδασ, το “δα! ἀφ τοῖϊ 
(Ὁ τονῖσ ἀαγηι 7] βοπγειηΐης οἰοῥεγαίξς, 88 ἯὋῈ ΤΩΔῪ ΡΑΓΑΡΉΓΒ6. --- 

19. Τῆς εἤξοι ννγὰβ ποῖ γμδὶ ἴΠ 6} δηιοἰραίεα : Φιαυΐη τατὸ ἡλαί ἀὲς 

εομγ ἤν: τυόγς τυλήφῥεγίηρ ἑορείλεν ἀπ 2εγεείυφα ἐπαν τς ελεα τας 

ἀεαί. --- 20. ΤῊΣ ἔασι τμαὶ ἀξ εαριό 20 τάς ἦσομ:έ οὗ Υαλισεὴ απά 

τυογελίῤῥῥεα αἴϊευ ομδηρίηρ ἷ8. οἰοί68. ἰηαϊσαῖεβ ἴπαΐ [5 ἰϑιίης 
δαά ποῖ Ὀδδη ἴΠεγα. --- 21. ΤῊ οὐῆοετβ πη ἢἰβ σοηάυοῖ βἴγαηρε : 

Ἡλι τὰς εὐλαὶ τυας γεΐ αὐέυσ ἕλοι, ἰδού γασί ἀπά τυεόῤ, ὀμ τυάσηι 
“ἀε εὐ σα τάσι ϊτ γος τ ἀπά σαί ὀγεα] ἴῃ Δ111681 Ἔχργθβ- 
βίοη οὗ ρτίεἴ ((Δϑτηρ δηά ᾿νεθρίηρ) ζθῃθγα!ν οοῦλαῈ8 ἤθη ἀδαιῃ 

Πᾶ5 ΟσουττΓαά. --- 22, Τῆς ἐχρ απδίίοη ἰ8 [μαι Ὀγ ἰαϑιϊηρ δηὰ νψεερ- 
ἵῃρ με Βορβά ἴο πιονα δῆνεῃ : ἔζλο ζμοισείά τυλείλενγ Υαλευελ 

το λαῦνε πιέρῶ απα το τάς ἐὐέ αι εὐ ἤσνε 7] ποτε γα δῃου]ά 58 

ἴῃ ΕΠρ πῃ : τυλείλεν γαλτυεὴ νιν πιο ἮανῈ τλθτοΥ. ---- 33. Βαϊ [Π6 
δνθηΐ ἢ88 ἀδοϊαγεα ἰἴ5ε][: ἤψἊὰν ἐς 12 “δα! 7 «λοι 7α17 4»: 7 

ας ' ὀγίρσ ἕν ὀαεξ ἢ 7. αγοι 7ζομγπενίησ το ἀΐγι, διέ ἀδ τοῖὴδέ ποῦ 

γείμμγη 10 μι6] βοῖὴβ β8οτῖ οὗ σοπιϊηπδα οχίϑίθηςβ ἴῃ 5060] 566Π18 ἴο 
θὲ ἱπηρ]ςά. ---24. Βαιῃβηεθα Ὀεᾶγβ ἃ βεσοηά οἿἢἹ]ᾶ ψῆο τεσεῖνοβ 
016 πᾶῖηθ ϑοϊοπίοῃ. ῬΥ̓ΠΕΊΠΟΥ [μΠ6 πᾶτλα τηθδη5 2ἦ6 ῥεαεφγμ 15 ἴτα- 
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Ῥοββϑίθ]ς ἴἰο βᾶγ. ΕἾΟπὶ [15 παγγαῖϊνε γα βῃου)ὰ γαῖῃεσ σοη)δοίαγα 
γεζογπβέησε, ἴτε οἢ]ὰ ψῃϊοἢ ταρίοθθ ἴῃ6 οὔθ ἴα ΑΥΑΥ. ---- 
25. Τῇςε νεῖβε βῃου]ά ἱποϊαάθε ἴῃς ἰδαϑδὲ ἴνο ψογάβ οὗ ν.3: “πᾶ 
γαλευεὰ ρυεά ἀΐν απα τορι  ὁγ τ1ζς λαπά οΓ ΔΝιαίλαη τὰς φγορλεί 
πα ἐα αὶ ἀὶς πανὶ 7εαϊάαλ] τῃαὶ ἰ5: φἔῴάε βείουεά οΥ γαλτενελ. 
Τῆδ ρῆγαβε δἱ ἴῃ δπά οἵ [ῃ6 νεῖβα 5 ρσοῦδὶυ ἴο Ὀ6 οοττεοϊεὰ 
το : ὁγ δάε τυογα 97 Υαλευελ. 

10. Ν2}} ἴῃς ἴεηϑθε ἱπάϊοαϊεβ ἢϊ5 σοῃβίδηϊ ουβῖοπι ἀυτίηρ [ἢἷ8 ροτίοά. --- 
2590 150] (ΘΒ μα8 οὔἱὺ οῃς οἵ ἴῃς ἴνγο νεσῦβ, ψῃεγεαβ (51; (ἢ ἃ παπῖροῦ οὗ 
Οτεεῖκς Μ55.) [85 καὶ ἐκάθευδεν ἐν σάκκῳ -- ΡΦῺ 15. ΤὨδ βᾶπιε τεϑαϊηρ ἰ5 
Ρῥτόραθὶν τπαΐ οἵ 1 βεοαυβε Απιθτοβα ρῖνεβ ἐρ εἰδίεῖο ἡαεμὲξ (οἰϊεὰ ὈΥ ϑαβθαιῖοτ), 

δηὰ ἴῃε (οάοχ Γι δρίοηεηβ5 μ85 δ αργνινη ἢν εἰδεῖο. ΤῊΪ8 ἀπϑποίϊθηϊ αἰζεβῖα- 

τίοῃ πλδῖκεβ ἴῃς ταδαϊῃρ ἱπιροτίδηϊ, Δα ἰϊ8 ἱῃζεγΏ 8] Ργο Δ ΌΙ ΠΥ 8β ενϊάεηί. --- 

31. τ ὙΠ Ὕ2}2] 5 τοϊδίπεα ὈῪ Ὦσ. ψγῆο ἰγαηβίδῖεβ ορε σεζομρ οὐ {4ε ἐὐϊά 

τὐλόρ αὐΐνε. ῆε. Ὠδὰ Βονενεῦ δουϊεὶν οοπ)]εοϊυγεά {παῖ [ΠῈ οτἱρίπαὶ τεδάϊηρσ 
νγὰ8  Ἢ2, πὰ (Πϊ5 8 οοῃῆτπιεα Ὀγ (51 ἀπὰ ζ, α5 νεῖ] αβ Ὀγ ἴμε (ον 

νεῖδε. --- 33. .))0.»} τῃς σοττεοϊΐοη οὗ ἴῃς ΟγΖ ()))6})) 8 Ὀππεοθββδιυ, 85 τε- 

τηατκεὰ ὈΥ ὃ τ. --- 94. ν΄. 0.» πὶ ΟγΖ ἰβ ἀπηδσεββαγυ. --- 3δ., 1.0 Ἴ2}2]} σἂῃ 

Βαγαὶν ες οοτγεοῖ, δε πιυβὶ τεδὰ τῊδν Ἴ212 ψ ἢ} ΘΨ ἀηα οπς Ηεῦτεν εὐἀϊτίοι 

((βδρρεῖ, Οσήδεα ϑαεγα, Ρ. 265). ΟΞ, δἀὰ 12πν. 

260-31. Τῆς δοοουηὶ οἵ ἴῃς 5ίερε οἵ Βαῦθα ἰβ σεβυτηβα. ---- 
20. Ποαῦ ἴακεβ ἴῃς τυσίεν εἰν] ἀρρδγεη!γ ἃ ἰοτιἰβοαῖίοη Ὀυ}]Ὲ ἴο 
Ῥγοΐδοϊ τπς ἐουηϊαίη ψνῃϊοἢ 51}}} ἤοννβ δὶ Απλτηδῃ. ---- 27, 28. 7οδῦ, 
ἴῃ βεπάϊηρ ἴῃς ἢδννβ, ργείεσβ ἴἢδϊ ἢ Κίῃρ 5ῃου]ά ἤανο [ἢ βίοιγ : 
Οσαϊάεν ἐἐδ γε οὐ “ε ῥεορίε ἀπά ἐαηιρ ἀραΐπε τ6 εὐΐν ἀπά ἰαξε 14, 
ζει! 7 αζε τὴς εἰΐν σπά ἐξ δέ εαἰίεα ὄν νι} πανιθ}] ἃ5 Τδτιβαίθτη μδὰ 

τεοεϊνοα τῆς πᾶπιὲ Οὐ οὐ αυίϊά. ---29. Τῆς δάνϊὶος ἰ5 οαττὶοὰ 
ουΐ, ἀπά Πανίά οαρίυγεβ ἴμ 6 οἶγ. --- 380. Απα ἀς ἰοοῖ {ες εροτυρ 

9 Ἡπτἔονι τμ6 οἢϊεῖ ροά οἵ ἴδ Ατηπιοηΐτοβ, ,οηι ἀΐς ἀεαά, ἀνὰ 

τῆς τὐείσή οὗ ἐΐ τυας α Ἰαίσπέ οὗ ροί]] τῃ6 ννεϊρῶϊ 15 βυβιείεηϊ ἴὸ 

δῇου [δῖ ᾿ξ σου] Ὀ6 ΨΟΓΏ ΟὨΪΥ ὈΥ ἃ 518[16. --- 4π4] μῤορ ἐΐ τᾶς ἃ 

2γεείοιες εἴοης απ ἐξ ([με βίοῃο) ἐασις μῥοη αυα᾽ς ἀδαα] ἃ Ῥᾶτ- 

4116] πῃ τς οτοόνη οὗ ἴῃς ΠεἸΐδη ΑΡροΪίο ἰ5 εἰϊεὰ Ὁγ Νεβῖς (224᾽7- 

εἰπαδφη, Ὁ. 1). Τῆς πᾶς οὗ ἴῃε ροὰ ἰ5 ἀϊβρυϊβεά Ὀγ τε 

Ρυποῖυδίοτβ ρΑΓΠΥ ἔγοτῃ σγεϊιοΐδηος ὄνθὴ ἴο ρτοηούηςς ἴΠ6 ὩδπΊ6 

οὗ ἴτε δδϑοπιηϊπαϊίοῃ, ραυῖὶν ἴοπὶ ἀην]]}]ρη 685 ἴο δάπηϊ τμαῖ 
Πανὶ ά᾽5 7εννεὶ δὰ οπμσα θη σοηϊαπγϊπαϊεὰ ὉΥ οσοηῖδοϊ ἢ [ἢ 6 
140]. --- 81. ὙΒεῖα ἢ45 Ὀδθη 50Π16 σΟΠΙΓΟΨΕΓΒΘΥ ΟΥ̓ΣῚ ἴῃ Ϊ5 νεῖβα, ἴῃς 

»““τἘ ααεϑίίοη Ῥείηρ νῃεῖμοσ αν τοτίυγεα ἢϊ5 οἀρίίνεβ, οὐ ψῃεῖμο 

λ 
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με Ρὰΐ τῇεπὶ αἱ μαγὰ ἰαῦουσ. ΕῸΣ ἴῃ ἰουπΊεῦ τηῖρῃϊ 6 δτρυεά 
τῃδῖ ἢ6 Παά τεοεϊνεα βρεοίδὶ ργονοοδίίοη, Ὀοϊῇ ἴῃ [πε ἰηϑυϊ οἤεγοα 

Πὶ5 διμαββαάοτβ δηά ἴῃ [ἢ οὐϑιϊπαῖθ γεβἰϑίδηοε ἴο ἴῃ βίερε. Βυῖ 

τπ6 ἸΠδοΙν σδπηοῖ ὈῈ οοηβίβιμῪ σαττίεα τΠτουρα πους βιγαϊπίηρ 

1η6 τηεδηΐηρ οὗ ἴῃς ννογάβ. ὙῃῈ πιοϑδῖ ργοῦδὈ]α ᾿πιαγργείδι!οη 15 
τῆδιὶ ἢς Ὀγουρῃϊ οὐ ἴῃς ρεορὶε σμη σ:7 “άενι αὐ “6 δατὺς ἀγα 116 

2ἰεξς α»ηα ἀξ αχές ἀπ πιααάς ἠλεηι τυογα αὐ 116 ὀγίεζ- πιο τῆοῖτ 

Ἰοῖ, ψῃϊοῖ σου] θὲ οσοιπηρατεὰ ἴο παΐ οὗ [ῃ6 [5γδ}! 85. ἴῃ Ἐργρί, 

ψΜὰ5 ἴο ἴῆ6 Βεάδανγυ, δηα βϑοδγοεὶν [655 50 ἴο ἴῃ 6 ρβαβδηΐ, [Π6 πιοβῖ 

ψγετοῃ δα τῃαι σου]ὰ Ὀς σοηοεῖναά. 

26. πο ῸΠ ὋΡ] ἰ5 οδ δὰ γυθὲ Ὀδῖονν Ὁ": ὋΣ, ψΒΙΟἢ 5δου]ὰ θς τοβίογοα 

μεθ. Ἐδῦθα ἰϊβεὶΓ ψνὰβ ἴῃς γογαί εἰν. Οπ ἴδε ἱπιεγοῆδηρε οἵ “352 δπὰ 5)Ὁ 
οὔ Νε. ΟΒεγπε οοη)εοΐαγεβ Ὀ20Ὸ ὋΡ τηεδηίηρ ἴῃς οἰϊαάεἰ, Εχ. 7 ρεδς, 1808, 

Ρ. 144.--- 89. 352} ἰ5 νος] χε 88 [μουρἢ ἴδ πιεδπὶ “εν ἔίηρ. Βαυΐ 1Π6 

σζονῃ οὗ 130 ρουπάβ᾽ ψεῖρῃϊ οου]ά πενεῦ μὰν θεθη Οσῃ ὈΥ ἃ πιᾶῃ, ἂπὰ ἴῃς 

Κίῃρ νψουϊά ςεγδίην ποῖ ἤᾶνε βὶ ἴῃ βίαϊε ἢ }]Ὲ Πανὶ ἃ ἀρρτοδοῃεά δηὰ ἴοοὸκ 

τῆς οτονῃ. [{ 56επιβ αυἱϊῖε σετῖδίη τἱπετγείογε ἴΠαΐ τς ἰ4ο] οἵ της Απιπιοηϊτεϑ5 ἰ5 

ταθδηῖ, νἤοβε Ὠδπηδ 5 ρίνεῃ ἃ5 δϑθῃ 1 Κ. ττὸ, (ὃ Πᾶβ5 δοτε Μελχόλ, Μελχόμ, 

Μολχώμ πὰ οἴδιετ ἔογπιβ, ἰῃ ἴῃς νᾶτίουβ Μ55., ΜΉΠΩ 651, ςοηΐογπιβ ἴο ἴῃς τεδα- 

ἱῃρ οὗ [δε ρυποῖυδίογπ, ---- [2Ν}] ΟὮτ, μδ5 12Ν Ὧ2} ΨΏΙΟΝ 1 ἤᾶνε δάορίεα, 85 ἰΐ ἰ5 
οοπῆσπεα ὮΥ ΚΓ ἢετε. Τδε τεοεϊνεα ἰεχὶ τνουἹά αβϑετὶ τμαΐ ἴῃς ψγῃο]6 ογοντῃ 

658 μἰδοεα οὐ Πανὶ 45 ἢ εδά. --- 81. ὉΦ.}] 1 Οἢγ. 2οῦ ἢδ8 Ἴϑ.) ψ ῃ] ἢ πιθδηβ ἠέ 
“ατοεά ἕλεσι. Βυϊ ΨψΏΠ6 ἢς ταὶρῃϊ δᾶνν [με ἢ 5ανν5, [ἢ 6 ΟἴΠ6Γ ἰπϑιγυπηεηῖβ 

Βετε πιεπιίοπεὰ νψνου]ὰ θὲ νἹμουΐ Δη ἀρρτορτίαςε νεσρ. Τῆς τεδαϊΐηρ ἢᾶ5 οτερῖ 
ἱπίο 961. --τ- 25 53 ὈΓῪΝ Ὅ2»Υ] ἰδ ἀπῖητ Πρ ῖ} 16. Ὑῆε ΑΘ 15 ργοῦδὈ]ν τίρμϊ ἴῃ 

τεδάϊηρ 1535 52. ὍΤΕ 125 ἰβ βοψενοῦ ποῖ τῆ ὀγέεξ δίψα Ὀὰϊ τῆς ννοοάεῃ ἐογπὶ 

ἱπ ψῃ ]οἢ (Π6 οἷαν ἰβ ῥγεββεά ἱπίο βῆαρε. ε δὲ οοπιρε]εὰ ἴῃ δοσογάδπος 
ὙΠ 158 ἴο σἤδηρε ὍΣΣ ἱπῖο Ὅ2»5 ψ ἢ ΟὨτ. 80 Οτᾶϊζ (Οε. 1. Ρ. 256), 
δὰ Ἡοξβπηιαηη, ΖΑ͂ 7 ΚΥ͂. 11. Ρ. 53 ΗΠ. 

ΧΠΙ. 1- ΣΙ͂Ψ. 33. ΤῊ νἱοϊαΐίοι οὗ ΤΆΠΙΔΥ δηὰ [ἢ6 001850- 
486Π068. --- Τῇ 5ἴοΟΥΥ 5 ΜῈ}}] Κπονῃ ; [ἢ νἱ]οϊαιίοη οὐἁἨ ἢ15 δἰβίδει 15 

δνεηρεὰ ὈΥ ΑΡβαίοτῃ δηά ἢξ ἰ5 οὐ] ρβεά ἴο δε ἴῃ σουπῦγ. ΒΥ ἃ 

ἀενίςς οὗ Τοδῦ ἴῃς Κίηρ ἰ5 ἱπάυςεα ἴο ργοπουηςσε ἴῃ ἕανουγ οἵ ἢΪ5 

τε]. ΤῊΘ Πἰβίοτυ ἴἤτσονβ τασοῇ Πρῃϊ ἀροῦ [ἢ 6 5οοῖδὶ σοηαϊτίοη 

οὔ ἴῃ6 ρεορὶβ. [{ ἰ5 ότι [πε οἷά δηά ροοά βουτγος ἔτοπὶ ΨΏοἢ να 

δᾶνα 50 πηυςῇ οὗ αν! ̓ 5 Ὠἰδίοτυ, δηά 1 ἢδ5 ϑυεγεα σοπηραγαῖίν Οἷ 

{π|||6 ἴῃ {γα ηβιη 5510}. 

1--Ἴ. 0 Χἃὄ Ξτἰγαίδρετη ἰ5 βδιρρεϑίεα Ὁγ ]οπδάδὺ ψἤμεσεΌν Τάτηδγ ν}]]} 
6 Ὀσουρῆϊς ἰηῖο ἴῃ6 ροψεὶ οἵ ἢεσ Ὀτοῖμευ. --- 1, Ταγηδσ, οὐνῃ 5ἰϑῖδι 
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ἴο ΑὈϑβαίοτη, ννὰ5 Ὀεδυίι! Κὰ Πδγ Ὀτγοίῃου, -- 4 πα Ανιρορ δορε 

φΓ Φαυία ἴῃ δυΐμογ 80 ἀββογῖθεβ Ὠΐπὶ ἴο δμον (πᾶὶ ἢς νγὰ5. ΟὨΪΥ 
ἃ ΠΑ] Ὀτοῖμογ ἴο Τάπιασ. Ετοῖὰ 32 ψὲ ἰδάσγη ἰῃδὶ μ6 νγὰβ ἴῃ 6 οἱ 6ϑί 

50ῃ.---ῷ. Α4πῶώ Ανιροη τᾶς 50 αἰϊεύνεσσσάί ἠηα  ἦξς ργεῖν εἰρξ} οχ 

δοοουηῖ οὗ {Π6 Δρράγεηΐ Πορβίβϑβῃβββ οὗ ἢϊβ ραϑϑβίοῃ --- 07, σἠς τὐαᾶς 

ὦ τυἱρρίη1 850 ἴμαιϊ μ6 (πουρῇϊ 1ξ ἸπρΟβ5: 016 ἴο τηαϊα ΔῃῪ Δρρσοδοῇεβ. 

- 83. ΤἸοηδάδῃ ἢϊ5 σουδίῃ δηά ἱπιϊπιαῖα {τε ννὰ5 ἃ γεν τοῖξό »ΩΉ, 

1πουρἢ ἴῃ 118 οᾶ56 ἢἷβ νυ βάοι γγὰ5 ρυΐϊ ἴο ῬὈᾶ58 0565. ---4. ἼΠε 
ἰηαυίτυ : ἤν αγέ ἕλοις ὅς τρεαζ, Ο δονήπες, πισγμίησ ὁν μιογῃ- 
ἱηρ Οἡ Βεαππῃρ [6 οαι8ε ἴῃ6 δάνίβε. 85 ἃ ἄἀδνῖςς τεδαν. ---- 

ὅ. ΑἸηῃοη ψὰϑ ἴὸ ἐείρῃ [τ 56} δ κΚ δπά ψῃθη ἴπ6 Κίηρ βῃου]ά 
υἱδὶς ᾿ΐπι, ἴο 58Υ: Ζ:} 7ηια» ψὶν δἱδίσγ εονιθ αριε ρίσξς μις ἰο ἐαΐ 

απ φγέβαγε 116 γοοα 171 21} εἰρλΐ, λα 7 νιᾶγ σεε ἐξ απα ἐαΐ ,γο»ι 

λενγ λαπα τε 5ιοκ ἴδῃου ννὰβ {{κεὶγ ἴο "»ὲ ἰπάυϊρει ὑγ τῃ6 Κίπρ. 
-ΟΘ. Αἱ τῃε νἱϑὶϊ Απηηοη 855 βρεοι σα! ν [παΐ ΤΑΠΊΔΓ τῆὰγ γιαξε 

κύυο εαξές ἴοτ ᾿ϊμη. --- Ἴ. ΤὭς Ἔχρεοῖθα γοϑυϊῖ σάτης ἀρουϊ. αν ά 

σομμτηαηάεαά Ταπλᾶῦ: Οὐ Το 716 ἀσμδέ οΓ τὰν ὀγούιογ Αγνερον απα 

2γέῤῥαγε ἀΐνι )ρο 7 νὰ ϑᾷρροβε 1παϊ Ἔδοὴ οὗ [ῃ6 δάψυ]ῖ βοῃβ οἵ πὲ 

Κιηρ μὰ ἢἰβ οὐγῇ 6ϑιδ ὉΠ Ι5ῃπηθῃξ ; ΑἸΩΏΟἢ 5 ἤουβ6 πὰ βεινδηΐ ἅγε 
ταεητοηδ4 ἰῃ [15 δοοοιιηΐ. 

1. Ἰ02Ν7 ῬΓΌΡΟΥ ἢᾶπιεβ ποῖ ἱπίγεα θη εἐπὰ ἴῃ 11; ΟἸάεοι, Ανάοῃ, Ερίοη, 

Δπὰ οἴδμειβ ἃὲ Ἐχϑηιρ 65, οἵ, Καπὶρ, δελγρεῤάμαε, 11. Ρ. 153. 3. ΓΠΤΠ5] 15 

υδεα Ἰυδῖ θεῖον ἴῃ ἴῃε βδεηϑὲ οἵ γύρη" οπέσείγ σἰοξ, Ιὲ ἰδ τῃθγείογε βίγδηρα 

ἴο Βηπά ἴδ υϑεὰ Πεῖε ἴῃ δποίμεγ ππεδηΐηρ, δης ἰΐ ᾿5 ροββϑί ες {παὶ ἴῃς εχ ἢδ5 

βϑυβξετεά, Εν. ργόροβαβ ἴο τεδὰ γὐύρτρτο τε το φγοιυ τυέαξ, ἀπὰ ΚΙ. δῦπτπο τε ἰὸ 
Ῥεσοπῖς ἰπβᾶπθ. ὍΤῇῆα ἰαϊϊεγ 15 αἰἰγαςοῖϊνε. ὍὴῈ τεάβοη σίνεῃ ΜΏΥ Απιπομ 

ἀεβραίγεά οἵ δῃὴγ δἰζετηρὶ ἰ5 (δῖ 5ῆς νι858 ἃ νἱγρίπ; ἴπε ἱπηρ!οαϊίοι Ὀεΐπρ παῖ 

ἴῃς νἱγρὶπ Παά 1658 [τεβάομῃ ἴδῃ ἴῃς τηδγγθὰ ψοσηδῃ οὐ ψίάονν. --- 8. Τὰ ἰ5 

βοιηεναΐ ϑυγρτίβίηρ ἴο μη [οπαάδ! οΔ]] ἡ ἃ τοΐτέ τηδῃ. ---- 2:)}} 65, (4115 Ηἷπὶ 
“7 οπαίλαη νΙἈΙ ἢ ἰδ [Π 6 παᾶπὶς οὗ ἀποῖμεγ βοη οἵ ϑῃϊπιοαῇ, 2131, --- δ. ὅπ }} ἴ 

ἰδ ποῖ περαββαγυ ἴῃ [5 ρᾶββαρε ἴο τεδὰ δπρπν (ΚΙ.): ἴδε οαρτίςϊουβ ἀρροιε 

οἵ ἃ 5ἰοὶκ πιὰπ ψψου]α οἸαἰπὶ τμε ἱπήυ!ρεηςε οἵ ἴμε Κίπρ υΐϊϊε 85 γτεδαῖν 85 ἴῃς 

ἀο]Ἰτΐατπη οὗ οὴς ὙΠῸ [εϊρπθα ὨΪπηβε! πιά, --- θ. Ὑπε τεααεβὶ ἔοσ ἵνο ἄσαγέ- 
“παρέα σαΚ65 ἰδ ποῖ ἱπιεπμδ 45 ἃ ραν οἡ ἴῃς βἰτυασζίοη, 

8. ΤΑιηᾶΓ οᾶπλῈ ἴο ἴπ6 Ποιβθ, σημα ἡσοξ ἡρμρὰ απα ησαίρα ἐξ 

αηα γνισής ἐαζές ας ἀξ ροζεα 9", απα ὀαζεά “6 εαξες} 41} 85 

Απηποη μὰ ἀεβίτεή. --- 9, ΤῊΘ νεῦβα ἰηϊεγγιρῖβ ἴῃ 6 πατταῖϊνε δηὰ 

τ δῖο 5. ἰπβοϊὉ]ς αἰ ΠΠου 65. 11 5. ῬγορδΌΪΥ ἰῃεσγείοτε δὴ ἰηΐετρο- 

Ἰαϊίοη. --- 10. Αἱ Αῃγηοηβ σοιηπιηά 5η6 ὈΠηρ5 ἴπε ἰοοα ἴο Πἰπὶ 
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ἐπ “δὲ ἐμιπον γοο. Τῆς πουδα ρσγοῦδοὶν Πδα ΟὨΪΥ ἃ ρυῦϊς σοοπὴ 
δηὰ ἃ σμδηλθει. ---11. ΗΔ 50]1οἱῖ5. ΠΟΙ ἴο ἀπο Πδϑτγ. --- 12. 5ῃ6 

τοῖαβ65: 2299 ποί ογεξ ηι!ό, γεν ὁγοζμεγ} 74. 19", ον ἐξ ἰς ποῦ δο ἀἶρϑιδ 

ἐπ Πγαθ] τῇς ἱπιρ!]οδίίοη 5 ἴμαὶ δυο! Ρῥγασίίσαβ εγα ΚΠΟΜΏ 

διλοηρ ἴμε (ὐδηδδηίίαβ. ---- 13, ΤῊδ οἰθαγ- πη 6 ἃ πηαϊάθη 5685 [Π6 
Πδαγδοῖεσ οὗ ἴῃ6 ἀξεά, ἀπά 115 σοῃβεη] δ ησα5 ὈΟΓἢ ἴο ἢοιβ ΙΓ ἀπὰ 

ἴο Ὠίηι: “45 ον» νις, τυλέδιεν ἐομέμ 72 “477. ηὴν σηανι) Απα ζίοι 

σἠομάἑεν ὄξεονις ας οπς οὐ {ἦε ,χοοές  Απὰ γεῖ 516 ψου]ὰ ῃοὶ τοϑίιβα 

8 Ποπούγϑῦὶα 16 ψ ἢ τα: οι τρεαξ ἴο 1τε ἄζισ, γον ἀξ τοῖϊ 
ποί εὐ ιλοί νῖς γον ἤλιε6 1 ἴὰ 5 ἸπῃροββίὉ]6 ἴο βϑᾳρροβε ἴῃδϊ [ἢ ϊ5. 15 

ἃ ϑιιθίογῆιρα, δὴ δἰϊθηιρὶ ἴο ραΐϊῃ τ1η16. [{ πγιϑῖ ἤάνα Ρ] Δι 5: ὉΠ γ 

δνϑὴ {τ ψεγε οἠἱγν ἴα. 8 γα ἰοσοεὰ ἴο οοποϊιάς ἰῃδῖ τηατηίαρα 

ψ ἢ ἃ ἢ 4] [-5ἰδίεσ νὰ δονεά 1 β5γὰθ] δἱ [15 {ἰπ|6, 85 15 ᾿Ἰηάθεθὰ 

δνϊάεης του ΕΖεκ. 221}, οἵ, ψῃδῖ τνὰ5 βαϊά αὔονε, οἡ 4. --- 14. Ηε 
ονεγρονψεγθα Π6Ὶ δηα Δοσουηρ] 5Π 64 ἢϊ5 ΡΌΓΡΟΞΒΕ. --- 15. ΤῊΣ ἀεεά 
ψγᾺ5 [Ο]]ον εἀ ὉΥ ἃ σενυϊβίοη οὗ ἐξεϊϊηρ : “6 λαϊγεα το τυλίελ ἄς 

λα ἀφγ τσας ργεαίεν ἤλαη ἐς ἐρὺδ εὐ τὐλίελ ἦς λας ἐουε λέγ] 

με τῃετγείοσε δἰ 5 ἢεὺ Ὀεροπα. --- 16. ἼΠ6 5θηβα ἢδ5 ὕδθη δεβὶ ργε- 
βεῖνθά ἴο 5 ἴῃ (ὅ"" νῃϊοῃ τεαάβ: Απὰ 886 δδἱά : δ ο, γηῖν ὀγοϊάεγ; 
ρον ργεαίεν ἰς {16 σεεοηα τογοὴσ ἵάαη ἡλε γε τολίολ ἥλοις ἰϊατέ φις, 

ἐπ σομαἴηρ μι6 ασαγ. ὍΠα τεςοίνεα ἴοχῖ οδῃ ὃς ἰγαπϑίαϊεα ΟὨΪγῪ ὉΥ 

νἱοίθηςο. -- 17. ΤῊδ βδεπίθησε Ὀαρίηβ νὰ ἴῃς Ιασὶ ψογάς οὗ 'δ: 
4.:ωὦ ἀε τυομία ποΐ ἤείεη ἴο ἀδγ, ὀμ! ἐαἰἠεωώ Δὶς ἐαὦ ἐπα  φεγυδα ἀΐηι 

απ ταϊά: ἐμ γλις τυενε γονή οι νι» φγεσεπες ἰῃς ἰαηριδρε 15 

τη6 ἰδηριαρα οἵ σοπίεπιρι δηά ἰηυτγ. --- 18. ΤΏ νϑῦβα οὐ ρΊ ΠΑ}}Ὺ 

τοϊά οὐἱγ ὑπαὶ τῃ6 βετναηὶ ουεγεά της ογάοσ.--- 19. Ζασιαν μέ 

ατλος οι ἀν ἀεα απα γομέ 146 ἠρηρ-εἰευει ἐεπῖς τολίελ σὴσς τονε, 

απο ῥμὲ λὲν λαπά μῥοπ ἀεν ἀεαι  4}} 5'βῃβ οἵ ἰηΐξηβε ρτιεί, οἵ. 
Επι. 4' 2 Κ'. κ᾽ 7εγ. Ἱῃ, ---20. Αὐβαίομι πιθεῖβ Ποῦ δηά ρεγοεῖνεβ 
186 ττουῦ]ε: 15: Ανιποη ἐὰν ὀγοίλογ δέσμη τοὐὰ “ες 2) ῬοΟΒΒΙΌΙῪ 
ΑἸΏΠΟΠἢ᾽ 5 ταριυϊαιϊοη γὰ8 ποῖ οὗ ἴῃ6 Ὀ6βϑῖ. Τὴ [ἈΠ [168 πον- 

ἜνΕΓ ῥγανθηϊ ΘΌΠΊΠΠΔΙΥ νεηροαηοα; ἴπεγα ἰ8 ποίῃϊηρ ἕοσ ἰξ Ὀυϊ 

βθποα : δίοτν, μιν οἱ είον, ὅδ οἰδενέ, ον ἀξ ἰς τᾶν δγοίλεγ, ἀο ποῦ ἐὰν 
“ιῖς ἡλῖρ 9 ἀσαγέ, ὙΠ βϑοοηεῦ ψ)ὰ οδῃ ἰογρεῖ ἴπε6 [Ἀπ] ἀΪ8- 

δίαςε, ἴ[μ6 Ῥεῖϊεσ, δ Ζασιαν σελ, α ἀδεοίαίε τυονιαπ, ἕη 2} 6 

Λοισς οΥΓ Αῤεαίονι ἀδρ ὄγοϊλον. ---- 21. ΑἸιμοιρ Πανὶ νγὰ8 δῆρτΥ, 

γε ἀξ αἰ ποῦ τος 46 τομ οὐ ἄνιποη ᾿ς τοπ [ὈΥ ΟΠ ϑεβθτη θη], 

»νη ἀφ ρυεά ἀΐνι, ὀξέα μδσό ἀξ τὐας ἀΐς βγεῖ δογη] ἴμ6 βθηΐβδηοσο, 
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ΨΠΙΟΝ ἰδ ΠΘΟΘββαΓΥ ἴὸ ἴτε 56ῆη8ε, τηιδὶ Ὀ6 σοιῃρ]εϊεα ἔτοτα Οὅ, ἃ 
Ρατίὶ μανίηρ (116 ουὖἱ οἵ 38. --- 22. ΑΡϑαίομι, τπουρὰ Π]1εἀ τὶ ἢ 
Βαϊγεα ἴοσ Απηηοῃ ἔτοτα ἴμδὶ {πλ6 οἡ, ἀἸά ποῖ Ὀεῖγαν Πἰβ δε] ηρ 1ἢ 
ΔῺΥ ὙΔΥ. 

8. ὈΦ2Γ}) ἴΠῈ νϑγῸ σΘΠΘΓΑΙΙΥ τηβᾶτβ ἐο δοϊ!, ---- θ. ΓΦ ῸΣ] οσουτβ ΟὨΪΥ ἤετε. 
ΚΙ. (οἸ]Ἱονγεὰ Ὀγ Βι. ῥργοροβεβ ἴο τεδὰ γι ΌΠΤΤΝ ΝΊΡΓΊ, ἀραὶ τἦς εαἰίεα ἐὰε 

σεγνα», οἴ, ν.1, Βυΐ ἴῃ ΔΩΥ οδ56, ἴῃετα 5 ἃ σοπίτααϊ!οιοη" θεία ο τη 8 δηὰ 

τῃε (ο]ονίηρ νεῖβε. Νοδνεῦ ρ]αοθὰ ἴῃ6 οακεβ Ὀείοσγε Απηπομ, ἰΐ ἰ8 εἰθασ 
τηδῖ 1 ΠΕΥ̓ ννετα δἰγεδαν ἴμεγα Β6 σουϊά ποῖ σοπιμδῃα ἴἤδπι ἴο Ὀ6 Ὀτουρῆϊ ἴο 

ἶπι. ὙΠαῖ μῈ Ἀἰπηβ6} (1Π 6 5:οκ πᾶῃ}) τπιονεὰ ἱπίο ἴμῈ σμαπαρετ ἀῆες [ΠοΥ μὰ 
πος Ῥεθῃ ρυΐ Ὀείογε Ὠΐπὶ 15 ἱπιργοῦδο]ε, ἀπὰ 8 ποῖ ἱπιϊπιαῖϊεὰ ἴῃ ἴῃς ἱεχῖ. 

Τα 5:πηρ]εβ8ῖ βαρροβίϊιοη ἰ5 ἔμαΐ [Πἰ8 νεῦβε Ὧδ5 ὑθεῃ ἰηβετγίεα ὈΥ βοῖηε οὔβς ΨῈΟ 

ϑυρροβεά τμδῖ ᾿ξ νγὰϑ πθςεββαιυ ἴο οἷδδαγ ἴῃ 6 τοοτῃ. --- 13. πΦ}}] Οεῃ. 347; ἴδε 
ἴεδηβε ἱπάϊοαϊεβ ουβίοτηδυυ δοίίοῦ, ὅ8:1π8 οἵ (Πϊ5 Κὶπὰ αζὲ εἰβενῇεγε δ] Γ2) 

85. ἤετεα. --- 14. “Ὁ ΡΙΠῚ οὗ, 1 5. 1730. --- ΓΝ] ββου]ὰ θὲ ροϊηϊεὰ πῃ: ΠῸΡ 
3 Μ85.: μετ᾽ αὐτῆς 6δ.---16. τιν τὉΝ} ἰβ ποῖ ἔουπὰ εἰβενθετα ΓΝ Ὁ 
οσουτβ ὙΠ ἴῃ 6 τηεδηΐηρ ὀεεαμθέ οὐ Βαϊ [Π|8 τεαυῖγεβ ἴο θὲ Ἄσοτηρ]εϊεὰ ῬΥ͂ 
1λ6 [οἸ]ονίηρ νογάβ; δῃᾷ ψ ἈΠῈ ψψῈ τηϊρἢϊ βαρροβε βϑυοῇ ἃ βεπΐεπος 85: σραΐ 

“ἦε ταϊω ἐο ἀνε ὀξέα 56 οΥ (ἠϊξ σγεαί ευΐέ, γῈ ἅτε αἵ ἃ 1058 ἴο οοπϊίπυθ. Ὑμεῖς 

Βϑαϑὰβ πὸ ἀουθδὶ ἱπεγείοσε παῖ τῆς ἴεχί 15 σογγυρί δηά τῃδἵ γε βϑῃου]ά τεβἴοτθ 

Ὁ Ἂν ὃν ἢ Θ511 ΟΝ ε., Ητ., Βὰ.). Ὅς ρῥγεβυπιρίίοι Ὀεΐηρ ἴῃ5 ἴῃ ἔδνους 

οἵ (5 νγε βου] ργοῦδθὶν δάορι [15 ἔασί εν τεδάϊηρ: μεγάλη ἣ κακία ἡ ἐσχάτη 

ὑπὲρ τὴν πρώτην, ἸΠΟΙΡὮ 5οπη6 ρύοροβα ἴο τεδά ΓΝ ΤΙΝΙ ΠΡ ΠΟΥ ψῃϊο ἢ 

1θ. ἃ {ππ|16 πθαγον 32. --- 17. ἸὩΡῸ ὉΣ)ΩΝ] 85 ἴῃς νετῦ Ἡ ΠΙΟἢ (Ο]]ον5 15 μ᾽ υταὶ 

τ ΙΒ ποῖ ἱπιργοόῦδῦϊς παῖ ψγε 8ῃου]ὰ τεδὰ ν)}): 65. μα8 τὸ παιδάριον αὑτοῦ 
τὸν προεστηκότα τοῦ οἴκον. ΤΙΝῚ ἰδ σοπίετηρίαμουβ ἀηὰ Ὁ; ἱπίἰπιαῖε5 {παΐ μετ 

Ῥτέβεποα ψγ88 θυγάδηβοιαε ἴο ἢΐπι. --- 18, ΤῊΣ ἢτθὶ Πα] Γ νεσβε 15 ἐχρδηδίοιγ οἵ 
186 ἴεγπι ᾽Ὅ9 Γ)}2 ἴῃ ν.19., Ιἱ Ἰπίεγγαρῖβ (ἢ παγγαῖῖνε ἤεῦε, πὰ 18 ργοθδὈν ἃ 

ταδιρὶπαὶ ρὶοβθ ψμΐο ἢ ἢ65 Ὀθθη ἰηβεσῖεὰ ἴῃ ἴΠ 6 ψτοηρ ΡΪδςα. --- 25} 5δου)ὰ 

ε 55)»Ὸὺ (Ὗε.). Ὑῇοε ψο]ς νεῦβε 5 Ἰδοκὶπρ ἴῃ 95. 2) 15 ἱποογγεςῖ, ἰξ βΒου]α 

Ῥε ὅ;5»», --- 19... Ἴ0Ν] ἔοσ ρυκεπρ' οα {πε μεδὰ ἴῃ ρτίεξ Ἅ» 18 τῆογα σοσητηοῃ, οἵ. 

ΕΖ. 239, ὈΔΌΡΙ ΓΩΓ9 ἰδ πεῦὲ γτεπάεγεά τὸν χιτῶνα τὸν καρπωτόν ὉΥ (58, Ὀυΐ 

1686 ννογάβ ᾶτὲ ρίνϑῃ 88 πε τεπάετίηρ οὗ Αᾳ. Ὁ. Τηδοά. : τ. χ. τ᾿ ἀστραγαλωτόν 

6} 5εεπὶβ ἴο θὲ πε ἴγῃς τεδϊηρ οἵ 456. 1 βερθυβ σοι ίπεβ {πε ἵνο : ἀσυέρισ' 
φέσόυές απαὶ γεαελλλιφ ἄστυ»; (ο 146 ανίσς. ---- 80. 1 ἘΝ ΒΊΟΣ. οσουτβ πονθετα 

εἶδε 88 θβοῃ οοπ)εοϊυγοά ἴο θὲ ἃ αἰπηιϊπυϊννε οὗὁὨ σοπίεπιρί, ΤῊΣ δῃδὶορῖεβ ἰπῃ 
Ηεῦτον ἀγα 80 υποοργίαϊῃ ἴΠαΐ ἰξ 56 618 βδίεν ἴο αββιιπις ἃ τῆοτε οἱετῖςδὶ εἴτου. 

ΚΙ. ςοπ)εςίατεβ Ὀγονδ: ἀας ἑπαάσεα ἰῺγ Ὀτοῖμεῦ θθεπ ἢ {Πες. -- ΠΕΡῚ] 

χηρεύουσα (858 8εεηη8 ἴο οπιῖξ {με σοπ)αποίίοι, 651, Π458 ἃ ἀρ] ἰοαῖς {τα βἸδιίοῃ. 

-- 91. Τὴε νεῖβε ἰβ ἱποοῃηρίεῖς ἴῃ 38, ψῃ ας 65 ἢα5 δ ἀρὶ οοπο]υβίοη : καὶ οὐκ 

ἐλύπησε τὸ πνεῦμα ᾿Αμνὼν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, ὅτι ἀγάπα αὐτόν, ὅτι πρωτότοκος αὑτοῦ 

5.Α5 ροἰηιεὰ ουἱ Ὁγ δίδάς, ΖΆ.2Ζ. ἃ:, 6. 
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ἦν, αἀορίεά ὃγ ΤῊ. ἀῃὰ οἴμειβ. ὙἘΠε οσοδβίοη οὐ 118 οπηϊβϑίοῃ ἰβ8 115 Ὀερίπηϊπρ 

ἢ νὸν κε τμὲ πεχί νεῖβα. --- 33. 11 ἰ5 ἃ ιεβιίοπ ῃεῖμεν ἴῃς τηεπίίοη οἵ 

Αρβαϊοπηβ Ββαῖβ ὑεϊοηρβ μετε. Ηἰβ πιοῖϊνε ἴογ 3ϊεῆςε τνουά βεεῖὶ ἴο Ὀὲ γαῖ πεσ 

ἃ ἀεβῖγε {παὶ ἢἷ8 ἀεϑίριβ βῃου]ὰ ποῖ με βιβρεοῖςα, 

283-29. ΑὈΒ8]01ὶ ΔΥΘΙΡῸΒ ΠΪ8 8156 75 ὙΤΟΠΡ, --- 23. Τινο γεᾶτβ 
Ιαῖεσ, Αὐϑδίοτῃμ μδὰ γάσεαγεγς, ἴῃ8 5ῆδεθρ βϑῃδαγίηρ νγὰ5 ἃ τἰπ]6ὲ οὗ 

[εαϑιίίηρ, οὗ. αὶ 5. 25; ἐπ Βαασα Παζον πεαρ Ἐρλγαῖΐ») ἴῃς ρίας 

ἢᾶ5 Ὀεδη Ἰἀθητ θα ψίτῃ βούηα ργορα Ὁ} Ὑ ἀρουΐ 20 πλ}165 ποτίῇῃ οὗ 
7επιβαίεῃ. Τὸ ἴῃ [δϑιϊναὶ ἀφ ἐμπυζκα αὐ 1706 σοηπς οὗ 1{6 ξέρη. ---- 
24. Τῆς ἰην!τἀτίοη ἰ5 τηδάβ ἴο ἱποίυἀςε μὲς ζέμρ ἀπά ἀΐς οὔέεέγε. 
--ῶ25. Τῆς Κίηρ ἀφο] ηαβ, ἰεδὶ τη6 τυ τυάς θ6 Ὀυγάδηβοῖηα τὸ 

ΑΡβδίοπῃ, δηά οὐ Ὀείῃρ υτρεᾶ ρέσες ἀΐνι ἀΐξ ὀίεσίηρ 85. δὴ ἰηάϊοα- 

τίου τμαἴ δηουρῃ μᾶ5 Ὀδθη 5414. -- - 296. Ζάεη 17 ποί, ἐξί Αγιποῦι μὴν 
ὀγοΐδεν ρὸ το ἦ “5}] ἴδε τεαυδβῖ βθθιλβ ἴο ἤᾶνε ἀτουβεα β0ῃὴ6 5115- 

Ρἰεΐοη. -- 297. Οὐ τ ΕΓ ἀγρίηρ, 411 [ῃ6 ῥτίησεβ ψετα αἰϊοννεὰ ἴο 
ξο.---28. Αδεαίονι πιαα α γεατ’ ἔξε ἠὰλ6 γεαεΐ 97 α ξίμρ)] ἃ οἴαυβε 
δος ἀθηῖα!ν ἰοϑὲ ἔτοη 38. Τὴα βεινδηῖβ γεγα ογάθγεά το Κὶ]] 
ΑἸΏΠΟΠ ἃ5 5000 8ἃ5 ἢ6 Μὰ ὈΠάδΘῚ [Π6 ἰηῆυεησςα οὗ τῃ6 νἱπα. --- 

29. Τῆς ογάεσγ ννὰ5 οδιτὶεα ουἱ, απ αὐ ἐλε ἀίηρ᾽ς τοῆς γοσό απα 
εαεὰ »νιομηίφα ἀϊΐε γιὲ απα ε΄. Τῆδι ΑΡβαίοτῃ ἱπιθηά θα ἴοὸ 

βεουτε ἴπε τἤτοης (ῸΓ Ὠϊτηβεὶῦ ὈΥ τηδϑϑδοηρ 411 σοπῃρει τοῖα 

Μοῦ] Ὅ6 ἃ ποῖ τοτηοΐθ ἰηέδγεηςσα. 

38. Ὅχπ 573, οἵ. Βυἢ], σας. Ὁ. 177. τ᾿ 3 ΡΝ ΟΡ] ἴῃ ργεροβιτίοπ ἱπαϊςαῖεβ 
τηαῖ ἃ ρἷαος 15 ἰπϊεπάεά ἀπά ποῖ {πε ἰπθε. (ὃ Γοφράιμ ἱπάϊςαἴε5 τῃδῖ [Πε ἤτβι 
Ἰειῖῖογ βου] ὰ Ὀεὲ ὕᾧ. Απὰ δ5 ΜῈ Κποῦ οὗ δὴ ἤδάγονε ἴῃ Βεη)δπ)ΐῃ, νγῈ τηΔΥ 

ταβἴογε ἰΐ ἤεσα. --- 34. ΤῊς ἰην διίοη 8 ἤετε πιδάς πποτε Ἔχίθηβῖνε ἴῃδῃ ἰ5 ἱπιϊ- 
τηδιε ἴῃ τῃ6 ρῥγεσεάϊηρ νεῖβε. ΤῊ ΐβ, ψν ἢ ἴῃς αἰπιοβὶ ἱμογεάῖθὶε παϊνοίέ ἢ 
ψΒΙῸἢ ΑἸ βδίοπι ἰπϑίβῖβ Ὡροη ἴΠς ργεβεποα οἵ Απηθομ, πιᾶῖκε5 πηδ βυϑρεοί [αὶ 
νν. 2 ΕΠ ἅτε ἃ ἰαῖευ ἐχρδηβίου οὗ ἴῃε δοοουηῖ. --- 35. γ0.}} 1 5. 2828 (Βυ. χ5}). 

“τ Υ2.2.] οἂπ θὲ ἱπίεπάεα ΟἿΪΥ 85 ἃ ᾿εγπιϊπαίίου οἵ με ἱπίεγνίεν, ψῃ ἢ 5 

Ῥιοϊοηρεά ΟἿἹΥ Ὀδοϑυβε Αὐβδίοπη πηοαϊῆςβ ἢἷ5 γεᾳαεβί. --- 36. Νπ}} 18. ἴο Ὀὲ 

ἀπάετγβίοοά 45 ἴῃ 2 Κ. 517, ϑίπλῖϊαγ σοῃβίγυοτίοπ ἴῃ ἴῃς αῇηγπιαῖῖνε ἔοτπι (2) 

τε ]ἀ. 618 2 Κ. τοῦ (ΝΥ ε.). 10 5 ποῖ πεοδββαγὺ [μεγείογε ἴο ροϊπϊ ΝΟ τπουρῇ 

τῃαῖ αἰϑδο ψου]ὰ πιᾶκε ροοὰ βεηβὲ (ΤῊ.). Ὑὴε τηεπιίοη οἵ Απιποῦ δίοπε Βεγα, 
ψ θη ἰπ ἰδοϊ 8]} (Πε 50π8 ϑγεηΐ, εἰ ρ ἢ 851Ζ65 ἴ8ε ἱποοηρτυ οὗ [8686 νεῦβεβ ψ ἢ 

της τηδΐπ παγγαῖίνα. --- 38. γε τιυβῖ ᾿πβετὶ ννἢ Ὁ 700 πρφῸΣ πΦῸ ΟΝ ΦΡῸ 

(ΤᾺ.). Τῆε νογάβ βανε Ὀεεῃ Ἰοβὲ Όγ ποιῃηεοϊεϊδυΐοη. 

80. Βυπιοὺυγ ἐχαρρεγαϊεα τῇς σδ] τη ΤΥ, τοροτιηρ ἴμαὶ ΑἸ βδίοτη 
ΒαΩ 5]δἴῃ 41} τ[ῃε ῥτίποθβ, νἰϊμουϊ ἐχοθρτίοῃ. ---- 31, 7.6 ζίηρ γεμΐ 
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Δὶς ἐἰὐοίλες ἀπά ἄγειν λὐνισε οπ “ἀξ ργομρά, απ οἷ ἠΐς οδέεενς τοὰσ 

τὐεγ εἰαηαϊηρ ὧν λένε γεπέ Τλιοῖν εἰρίης5} ἴου ἴῃ 5|Π|ρῃ ἐπλεπάδι οι 
οὔ [Π6 τοχί 566 ἴπε οτἰτῖοαὶ ποῖα. --- 82, Τοπαάαῦρ ννγὰβ ἴῃ ἴ6 οουη- 
86] οἵ Αὐβαϊοπι, οἵ εἶδε βῃγειν ἐπουρῇ ἴο βυβρεοῖ (ῃς ἴτπ6 Ξἰαῖϊα οἱ 

τῃς σαθε: 247 πο τὴν Ζογω ζάίμξ ἕλεν ἀαὺς οἐαΐμ αὐ ζάφ γομηρ πιέρε, 

ἠδὲ ἀίπρς φοης, γ᾽ πνιποη αἰρης ἴς ἀξα ] τηϊδ ἢῈ νγὰβ δ0 ]6 ἴο 
σομοϊαάς ἔσο Αὐβαϊοιλ 5 ταΐεη, ,γονὶ 26 (αν οὗ “ῴε οἱοία ἥονι “7, 

Ζαπαν- --- 383. “ΓΕ σομοϊβίοη ἀτανῃ ὈΥ Ποηδά δ ἰδ ἴμαὶ Α“γεριοϑε 
αὦπε ἐς ἀξαί. ---- 84. ΤΗΣ ορεηίηρ Μογὰβ ἅγὰ οοσγαρὶ θεγοπὰ σοβ- 

τογατϊίοῃ. δὶ γε Ἔχρεοῖ 15 ἃ ἰθιηρογδὶ ρῆγαβε δυςῖ δ8: ἐγλιηε 

ρηακα τὐᾶς γε «ῥεαζίηρ, σοπιϊπιιθα Ὀγ [Π6 5βἰαϊεπιθηῖ: “{ε τὐαζελ- 

"αγι ἐπε μῤ ἀϊΐξ εγεσ. “ΤῊ τεϑὲ οἵ [ἢ8 νεῖβε ἢδ5 ἰῃ 3Ηῃ [υβῖ ἃ β5εῃ- 
ἴδμος ψῃϊο 15 ῥγεβεῖνεα ἴῃ (56. Βαβίοτηρ ἰ ψὲ τεδά: 7124 

τυαίελνιαη ἐίεα πῇ λῖς 9). «πα σαί, αηα ὀεηολή, τιμεὰ ῥεοῤίσ 

τὐεγέ κορη [οη “π6 βειφ- ογοπ γοαά, οπ τὰς ἀδεεοπέ; πα 106 

«ὐαὐεάνιαν εαπις ἀπά οί δι6 ἀίηρ, σαγίηρ: 7. “ἐξ πιδηι ἐολμΐησ)] )οηε 

2.6 Βεμ- ογοη γοσα οη ἐἠε σἱξ ο7 “16 λ: τὰ ννογάβ ἴῃ Ὀγδοκεῖβ 
γνασα οἰ τε ὉΥ ἃ 5ογιῦὸ, ΟΥῺΡ ἴο δἰ πα γΠὙ οὗ ἐπάϊηρ ἴο νι μδὶ 

ΡῬγεοεάεβ. ὍΤΠῈ νψαϊομηδηῃ Ὀδίηρ οἢ ἴῃ6 ἴοννεσ, ἰξ 18 ΠΕ ΘΒβΑΎΥ 
τπαῖ ἢδ 5Βῃου]ά οοπια ἀπά [6}} πὸ Κίηρ. --- 8ὅ. Τοπδάδ 5665 ἴῃ τ ϊ5 
τῆς σοηβγπιαϊίοη οὗ ψηαὶ ἢ6 ἢδ5 ϑβαϊά. --ὅ6. ΤῊ αγϊνίηρ ῥδσίγ 
δῃά ἴῃοβα ψῆο δα Ὀδθη Ἰοοκίης ἔου τπεῖὴ ͵οΐη ἴῃ Ἰουά Ἰαπηεηϊδ- 

τίου, οἵ. 74. 21"---837, 38. ΤΠε ἴεχὶ 15 σοηΐζαβεά. ΕἸἾγβῖ, γα πᾶνε 

ἃ 5ἰδίειηθηΐ οἵ Αὐβαϊοπλ 5 Πίρῃϊ, [Π6 ἢ γα ἂτα ἰο]ά τμᾶὶ ἴῃς Κίηρ 
τηουτηδα ἴογ ᾿ἰ5 5δ0η σοῃτημΆ}}γ, (Π6 ἢ ν6 ἀγα 1ο] 4 ἀρδίῃ οὐ Αὐϑβᾶ- 
Ἰοτηβ βϊρῃι. Βεβίάεβ {Π|5, ἃ ρεγρεῖυδὶ τηουσηὶηρ ἰ5 σοηϊταάϊοϊεά 

ὉΥ ν- 3 νῃϊοῇ βρεακε οὗ αν 5 Ὀείηρ σοπιίοτίεα. Τῆς δοςερῖεα 

βοϊυτίοη οἵ τη ἀἰβήσυ ν 5 τὸ ἴῆτονν οὐ 35. 85. ἃ ἰδῖοσ Ἰηβογιίοη δηὰ 

δτδῆρο ἴδε ταδὶ ἴῃ ἴπε (ΟἹ ονίηρ ογάεγ: “πα ἢς πιομγηφα 797 ἀΐς 
σοη εοπἤμαλίν. δ! Αὐεαίονι ἤει απα τὐερί 9 7Ζαὐπαῖ, ἐοπ οὗ 

“»ην λα, ξέρη οὐ Οεεάμν, απα τας λεγε “λγές γέαγς] ἴῃς ετηεηάδ- 

τίοπ οτἱρίηδιεα ἢ ΒΟδιῖοδαγ δηά ἰ8 δάορίβα Ὀγ γε., Ὦτ., Βυ. 

Οη ἴδε οἴμεγ Βαηά, Κὶ]. βι ρροβεβ ἴῃ 6 ἐση δ ημαδν [αἠ διε “4)5} ἴο 
τείεσ ἴο ἴῃς ἴἢτεε γεαῖβ οὐ ΑὈβδίοπιβ Ὀαηἰβῃτηεηΐ δηὰ [Πεγείοτε 

Ρυΐβ: αλώ 7λ6 ἀίησ μισγηδαῖ 707 ἀΐς σοη αὐ φαΐ δπις αἴτεν ν. 3, 
11 ἰβ ροββίθ]ε τἴῃπδὶ ποιῖΠεγ σοη͵εοΐυγε ἢᾶ5 τεϑίογεα (ἢ 6 οτίρίηδὶ. 

ΑΡβδίοπιβ τηοῖμεσ 5 ἃ ἀδυρῃτοῦ οὗ Ταϊπηαὶ, 35. --- 39, Τῆς νεῖβα 
(οτπβ ἴῃ ἰγαηϑβίτοπ ἴο ᾿ῆδὶ (Ὁ]ο5. Ἐπηθπαΐηρ ὉΥ (61 ψὰ τεδᾶ : 
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ΑπΩ ἐλδ «ῥίγε οὗ τὴς ξίπιρ' ἐογισοί το γο ομἕ 1. Αδεαίοηι ἀΐξ “οπ, 707 

ἄσ τυας εον γί 70», {6 ἀδαζά οΥ ἀὲς δοπ Αγερορ. 

81. Ὁ ῺΣ ὙΡῚΡ ὈΞῪΣ ἸΝΎΣΡ 527] τηθαῃβ : τολὴϊο αἱ! ἀΐξς σεγυαρίς εοοαῖ τυΐμά γερῖ 

εἰοίλες. Βαϊ 45 ροϊπῖοα ουἱ Ὁγ ΤᾺ. (ΝΥ ς., τ.) τμῖ5. 15 ποῖ ἴο {μῈ ροϊπι. 658 
τοπάοσβ ΠΥ ῺΣ ΓΝ ἩῸΡ Ὁ ὈΛΣΥΣΣ ὈΣΣΟΣΥ ΜΕ ΙΘΙ ἤΠῖβ ἴῃς τεϑί οὗ τ} νϑΊβδ. ----- 

88. ἼΠΌΠ Ω2] ἰβ βυρετῆυσουβ ἀπά ργοῦθα ]Υ ἂπ ἰπβογίίοη, --τ- ΠΝ ΠΝ ΡΤΟΣ 

ΤΠ Φ] 8 ὀῦβουγε: 707 ογε “άε νεοιίά οὐ Α εαύονε ἐέ τυας 56έ---- ἀἰς ὠεαίά ἰ5 ἴο Ὀε 

δυρρ]!16ἀ {{νψε τεϊαίπ τῃς ταχῖ. Βυΐ Αὐδβαίοπη μαὰ ποῖ θεϊγαγεα ᾿ΐ5 ἱπιεπίίοη ἴῃ 

Βρθβςῃ, ενθῃ ἰΐ ψε οἂπ δοοαρί ΠΟ ἃ5 ἃ ραϑβϑῖνε ρατγίἰοἰρ8. [1 566 πὶ5 ποτα 

ΠἰΚεὶγ παῖ πϑὴΦ ἰδ ἃ ποιῃ τηϑδηὶηρ ὦ σεσιοί (88 ἀτραθὰ Ὀγ Νε., Ὀτ.), οτ ἴῃδὲ ἱξ 
8 ἃ οοτγυρίίοη. Οἰπβθυτρ τεδα8 πον, Εν, ργόροβεβ ποὺ : --τ μεν. Ἐνεὰα 

ἴῃ τιϊ5 σαβε ψνὰ βῃου! ἐχραοῖ 5955} ἰπβδῖεδ οὐ 1055}. Ασοοτάϊηρ ἴο οτίεηϊαὶ 

οὐβῖοπι Αὐϑδίοπι νγουὰ 5ῃον ᾿ἰβ δῆρογ ἰπ ἢἷβ ίαςε, ενεπ ἤδη {γγΐηρ ἴὸ ἀνοϊὰ 

ἂπ ορεῃ φυδττεὶ. --- 84. Οὗ ΦῺΝ Π2.] οοπῆγπιε Ὦγ 65, 18 πενογῖμε1ε88 αἰ αἱ 

ἴο ρ'δοθβ. Ὅῇε πποβὶ ρ]δυβίθ]ς [πίπρ το ἀο {Γ τῃ νγογάβ γε ἴο ὃς τεϊδίπεα ἰ5 ἴὸ 

τρᾶκὸ ἴπεπὶ ἴπεῸ σοπουϑίοη οὗ [οπδδ᾽β δι ιάγεββ:: ἄρμμογ αἰοκό ἐς δα ἀκα 

Αὀεαίονι ἀας πε (50 ἴπαϊῖ πὲ ψ}}} ποῖ ἱπῆϊος Γασῖμεῦ ἀαπιαρε). Βαΐ ἀνε τ υ8 

ἴΠε 5βἰαϊεπιαπί ἰβ ἈΠ ΠΕ αβϑαγυ. ΓΘ ννογβ πᾶν πᾶνθ ογθρῖ ἴῃ ὈΥ ἃ 5: πρὶῪ βιυρια 

Εὐτογ οὗ ἃ βογῖϊγα ψγἤοβε Πουρηϊ ἀπιεϊοϊραῖεα ν.7, Βυΐ ἴἴ 8 πιοῦε ργοόῦρδ)ε παῖ 

{πεν ἅτε ἃ οοτγαρίίοπ οὗ βοπιεϊίηρ νν Ιοἢ σδῃ ΟὨΪΥ θὲ ςοπ)εοϊυγεά. Α ρ]αυδὶ- 

Ὁ]6 σοπ͵εοίαγε ἰ5 ἴῃδϊ οἵ Κὶὶ., ἀἠοριεὰ ὈΥ Βι. ἰπ ἴῃς 5ῆαρε Ὁ Φ᾽ νῈν Ἴρο,, ΜΥῪ 

οὐ σοπ)θοΐυγα 15 ἐμαὶ [Π6 δυῖῃοΥ γγοῖθ Ἴθι ἪΡ ΝῊΠῚ οὐ Βοπιειϊπρ' εηαἰνα]επῖ, 

ΤΠς τεροχῖ οὗ ἴπ6 τηυγίογ σαηποῖ πᾶνε ἰοὴρ ργεοε θα τῃ6 σομϊηρ οἵ ἴπ8 

Ῥυίποοβ. --τ- 3.555} αἴτον τη 5 ψογά, 65 μ85 ργεβεγνε ἴοσ 5 ἃ Ἰης, ]50 οὐ β᾽ πα! 

ἐπαϊηρ ν ἢ θλ5ῦπ ΜΠΙΟΝ Πᾶ5 ἔΠΠεπ οὐἱ οἵ 38. 11 ἰ5 τεδῖογεα Ὦγ ΤΉ., ΝΥ 8., τ.» 

Βιυ., ΚΙ., ἴῃ βυ θϑίαπια!ν [ΠῸ βϑᾶπι ἔογπ), ἴο νγῖϊ : ΠΡΥΠ ΝὩῪ ὙῸ2 ὈΣΠ ὙΥῚΣ 

ὈΛ55Π Ὁ ΘΟΝ ΛΝ ἜΝ Ἴσπο, ὯΝ, ὍΒε βεοοπὰ 9.555 18 ποῖ τεργεβεηϊεὰ ἴῃ (6, 

Ὀὰζ ἴἴ νναβ ργοῦαθ!Υ ἴῃ [Π6 οτρῖπαὶ 38 ὕδοδυβα ψιμουΐ ᾿ξ τ[ῃς [Ο]]ονὶηρν ὙὙΟ ἰ5 
Βατβὴ, ἀπε 1ῖ5. ργεβεηςε δἴοπα ἔ}]γ ἐχρίδϊηβ ἴῃς ετγοσ οἵ ἴῃς βοῦῖρε. Ἐοτ ὙὙ1Ὸ 

γτν [Ὁ [5 ἐν! άεηὶ {πὶ 65 Πα ο) πὴ Ὑτττ, (58 ἐκ τῆς ὁδοῦ τῆς ᾿Ωρωνήν (Σωράιμ 

51). ὙΠε ΒΟΒ-Ηοτγὺπ τοδὰ οοπιεβ ἄοννη ἔγοπι ἰἢς ποιῇ. --- 87, 38. Οπ τῆς 

τεβίογαϊίοπ εἴ. τ. πὸ ((οἸ]ονίηρ Νέα.) βυρροβεβ {παὶ ἃ βοῦῖε Ἐγγοῃθουβὶν 

Ὀερδᾶπ ἴπ6 ρδυάσγαρῃ ννἱτἢ Ὅλ) ᾿ς .ν ὈΥΘΣΝΥ δης {Πεη ἀἰδβοονοτεά [πὲ ἢς Παά 

οταϊτο “ὴΥ Ἔν σον, δ ἱπκογίε [ἢς οταἰτει] ννοτάβ, δηεὶ ἴΠεπ ἴο ρεῖ ἃ ργορεῦ 

ςοηποχίοη τεροαῖεε 518 1ῃ ἃ βΒῃογίεπθά ἰογπ).""'. ὌΠ» ΑΓΔ ἰ8 τηδάς ὙπῸ» Ογξ, 

ψ ΐοἢ ἴω ἰἀνουγεά Ὀγ (δ. --- 30. Ἴ5ῸΠ πνὶ Ὀ2ΓΥ] σαπηοῖ θὲ οοποίγαε. (ΘΒ δνί- 

ἀοπαν τεαὰ 15ππ πτὸ ὅσον, ΕῸΥ πῦϑ ἴπ τῆς 5οη8ς 20 δέ εορη τι φαῖ τοί τὴ ἰδεῖν, 

εἴ. Ρ5. 848 1437. [τ ἀο68 ποῖ 5εοπὶ ἴο θ6 ΠΘΟ ΘΒ ἴο οἤδηρε γντῦ (Βα. τοαᾶβ 

τινα, ΚΙ. σιν ϑθ) --- ἰου (ἢ Κὶπρ᾽β Ἰοπρίπρ πιῖρῆς οαϑγ Ὀς ἀεβογίθεα δ5 ἃ Ἰοῃρ- 
ἵῃρ ἴο “Ὁ ομ ἴο ΑὈβαίομη, ᾿πουρἢ 5 ρτίάε ψου]ὰ ποῖ Ἰεῖ Ηΐπὶ βο. 

ΦΊ: [5 ροϑβϑί]ς {π41 ογὶρίπα!γ Πανὶ ννὰβ βαἰὰ ἴο πηουγῃ ονεῦ Ὀοιδ ἢ ΐ5 50ῃ8 --- ἴῃ 8 
ἀελὰ ἀπά 6 υδπίβῃεα, 
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ΧΙΡ. 1-11. Τοαῦ ἀενίβεβ ἃ βει[ουβ σα56 ὈΥ ψῃϊοἢ ἴο ἄρρεδὶ ἴο 
τῃ6 Κίηρ. ΗεἜ Κηδν ἴδαῖ μἐἔᾳε ζἰμρς ἀσαγί τας Ἰοιυαγαῖς Αὀεαίρηε. 

-2. Ηες 5εηὶ το Ζεζοαΐ, ἃ ἴοννῃ ἴῃ 7υἀ4}}, “πα Ἰοοξ ἑλέπες ὦ τσῖςε 

«σουα } ῬτΟΌΔΟΪΥ οἠς αἰγοδὰν Κηόνη το ἢϊπὶ Ὁ τερυϊδῖίοη. Ε’Ὲ 

ἀἰϊγεοῖβ μδσ ἴο ὑἷᾶν [ῃ6 πῃουγηθγ: ῬμΖ ομ ψιορηηρ ξαγηιεπές, γε 

ἐἦο πο αποΐμέ γε, απα ὀξέος ἐξε ὦ τοογιᾶπ ποῖῦ για} (Ζ)}5 

»πομγηῖηρ 70), οὐδ ἐἰδαζ, --ο 8. ΤῈ τη ϊβ ΗΠ ρῃς 516 ψγὰ5 ἴο ριδβθῃῖ 
ΒοΙβ6 1 45 ἃ βιρρ)δης ἔοσ υδίῖοε Ὀείοτε [ἢ Κίπρ. --- ἅ. “πᾶ 2ἀε 

7Ζεκοιε τὐοριαρ φαηξ, ΔῊ αἴϊεσ ἴῃ6 συδίομηαγυ ῥτοβίγαϊίοη οσὶ θα : 

Τἤεΐ, Ο ξέιρ, ἀείβ!--- ὅ. Το τμ6 Κιῃρ᾽5 φαδβιίοη : ᾿ηιαΐ αἱΐς “άεε 7 

806 ταρ ϊθ5.: Κεγ 7 ανὸὄ ἃ τοϊάστυ, πα μῖν ἀμδδαπα ἴς ἀξαα } ἃ 
Ρ]εοπαϑπι γῃΪοἢ πᾶν ΜγΧ6}} ὈῈ Ἔχουδαὰ ἴῃ ἴῃς οἰγουτηβίδης 8. --τ- 

6. 6 οαβ8 ἰ5 115: τῆβ (Ἀπ γ Ὀεΐηρ τεάποθα ἴο ἴνο ὑὈτοίμογβ, 

ἠάεσε ἄύο φμαγγεεα ἐμ ἀς βείί τυάσπ ἤάεγε τοαᾶς "ο ϑηδ ἴο ἱπίγζεγε 
ἀπε ομς σριοίς {46 οἵδεγ απο ἀἰξα ἀέρι. ---- ἢ. ὙΤῊΘ τοβϑυϊὲ ἰ5 τη 6 

ῬτοῦΔΌ]6 δχιγραϊίοη οὐ ἴῃς ΓΑ ΠΉΪγ, ἴογ : 7.6 τυλοῖς εἰαπ ἀας γίφορε 

μῥ ἀραΐμεί ΤΖἦγ τεγυαηΐ απα ταν: “εδυοῦ μρ 1τ1ἠ τηρεῖ γ οὐ ἀϊΐς 
ὀνοϊλφν, τη αἱ τος γᾶν σαν ἀΐνι 7ογ Τὲς ἤζε 97 λΐς ὀγοίλογ τυάονε ἀξ 
λας ἀἰ ει, ἀπά τοῦ τοι ἀδεένον ἐλε [ο]γ} ἀεὶγ. Ιπ τῃ6 ἤονν οὗ ΠῈΣ 
ΒΡΘθοἢ [ἢ6 ὑγοτηδῃ ρῖνεβ ἴῃ 6 ΤαβῸΪ: ἃ5 ρατί οἵ ἴ[ῃ6 ρυγροβα οὗ ἴδ6 

ἀνδῆρεῖβ. Τῇ ργοοδάυγε 5. αυϊῖε ἴῃ δοοογάδηςσς ἢ οἶδῃ οὐ5- 

ἴοιῃ, δηά γεῖ [ἢ τγϑϑυϊ ψ}}}} Ὀὲ ἃ οδ᾽απηῖγ : 7.4» τοῖ ἡ φμσπελ μῖν 

γεριαίμίισ ἐρα τὸ ας πού τ ζαῦς τῖν ἀμεῤαπα παϑιθ ογ΄ γομπαπῆ 

οπ {[ε γαες οΓ τ{ε ργομρηά. Ἐχιτγετηυπι 7.5 δχίγετηα ἰπ)ατα. ὍΤὨδ 

δχιϊποιίοη οὗ ἃ ἔἈπηῖϊν 15 ἀτεδάεά 45 οὴς οἵ ἴῃε Ἵἢϊοῦ πιϊβέοτια 65. 

--- 8. ̓ ανίά ρίνος ἃ ῥρτοπιῖβα ἴο 566 ἴῃδι ἴΠ6 νγοτηδῆ δηὰ ἢδῦ 508 

ἅτ ῥτοίεοιεά. ---9. 56 5. ποὶ 54ι|54 64 νυ τῇ τῆὶϊβ: ὥῴοη ριξ, τῖῶν 

δργα τι. ζίηρ, ἐε τΔε ρμΐ δέ σαπα μῥοπ μῖν γαδιενς ἀοώσε; απα 17πῈ 

ξίηρ απάὰ λΐς άγοπε «λα ὁς ἱπηποεεπ ] τῃε Ἰηδϊηπδίίοη ἰ5 τμα Πανὰ 
[5 5] Π|Ρ0}]Ὶ ρυαΐ ΘΓ ΟΥ̓ ψ] ἢ ἃ ρτοπηῖϑα, θεσδιβα ἢῈ ἀοοβ ποῖ νὶϑῇ 

ἴο ἰηνοῖνα ὨἰπηβεῖΓ---- ἢϊ5 ἀείδηςε οἵ {πΠ6 ρυγ βοὴ ψου]ὰ τμᾶκα ἢΐπὶ 

Ρατίακοσ οὗ ἴπεὲ ρα]. --- 10. Πανίὰ τηᾶκεβ ἃ πιοτε ἀϊβιίηςς ἄδοσβα, 

Θπηρονθγίηρ ἴῃς ψοτηδη ἴο Ὀτίπρ ΠΕ Ὀγοβθουΐοτβ ἰηῖο ἴῃ6 τογαὶ 

ΡΙδβεησε: πώ ἡδαΐ φῥεαξε 20 2Ζἦεε, ὀγίηρ δεΐογε γιό σπήᾶ ἠδ «λα 

ποῦ Ἰομεὴ δδεε ἀραΐη. ---11. ΤῊϊΒ ᾽5 επουρῇ ᾿Γ ΟὨΪῪ ἰτ σά 6 τηδάς 
5.τ6, δηᾷ ἴῃ ρει ποηοῦ {Πογοίογα 49 Κ5 δὴ οαἱῃ : 2:47 “δε ζίηρ πᾶνιδ 

γαλιυεὴ τᾶν Οοά, ποΐ το ἐξέ ἐὰλε ἀὐεηρέγ 97 ὀϊροαὶ ἀδείγον, απ αὶ ἐλ2ν 

σλαΐ ποῖ ἐχίσγρεπαίς μὶ» σοῦ. ΤὮς Κίηρ βγεᾶγβ Δοοοτγαϊηρὶν : 4} 
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246 ἢ ὁ γαλευεὰ α λαϊγ 47 1ὰ» τοι σλαϊ ποῖ γα ἐο 1λε σγομμα] 

ἴμε οὐ͵εοϊ οὗὨἉ τῃϊ5 ἱτηρουίαθι 15 ἴο τηακα βυσγα ἴμαὶ Πᾶν ἀ᾽ 5 τηϊηὰ 
5 ΠΥ τηδάθ ὑρ, Ὀείοστε [ῃ6 δρρὶϊοαίίοη 5 πιδάθ ἴο ἴῃ οδϑὲ οὗ 
ΑΡϑδίοῃι. 

1. οοφϑν το» [με ἱπίεγομδηρε οἵ ὃ; δὰ ὃν [88 αἰγεδν Ὀξεὴ τγεπιατκεὰ, 
νὰ ὃν ᾿ὸ βῃουϊά ἐχρεοῖ ἃ νεῖρ; τεδάϊπρ ὃν μὰ ρεῖ ἃ τοϊεγαῦϊε 5εηβα. --τ 
3. τΡ,)00] τῆς Ἰοοαίίϊοπ ψγὰ8 γεοονεγεὰ ὈγῪ Ἀορίηβου (8..21. Ρ. 486), ἵννο 

Βουτβ βουῖῃ οὗ ΒεοιΠ]Θἤ ἐπι. --τ 4. ὍΟΝΓῚ] οὗ πιοϑὲ βὐἀϊτ ἢ 18. ἃ σάτα ε88 βου ̓ 5 

τηϊϑίακε ἴοσ Ν3.", ψν ἰοἢ 'ἰβ ἰουπά ἰπ 40 Μ55. οἵἉ 38, 65 ἰῃ ΘΓ. Αἱ ἴπε επὰ 

οἵ τμε νεῖβε (ὃ δά ὰβ ἃ βεοοπὰ πριϑνπ, ΨΕΪΟἢ 5εαπὶβ οτἱὶρίηδὶ (ΤῊ.). --- ὅ. 52 Ν} 

85 ἴῃ τ Κ. 1τ33.-- 6. 1»»}] οὐρῆϊ οἵ σουζϑε ἴο θὲ [με βίηρυϊατ. Α 53οεῖρε μά ἴῃ 

τοϊπὰ ἴπε ρῆγαβε “άξν τέγους ομθ τοῖέλ ἀνοίάδν, ἴῃ ΝΜ ΒΙΟἢ οᾶ56 ἴῃς ρ᾽υγαὶ ψουϊὰ 

ΡῈ 8]]οννὉ]6. ---- ἼΠΝΠΠΣΝ] τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ (51. 15 αἰϊγαοῖίνε ἀπ ρεγθαρβ 

οὔρίηδὶ. --- Ἴ. Γι Φ2}} ἰοσ ψ ἢ ἢ 85 τε πάθγβ 858 ᾿που ΡῈ ἰϊ ἑουπα γὙυὉ 5)», ἰ5 Βὰρ- 

Ροτῖεά Ὀγ (ῷ δπά ἰβ ργοθδῦὶν οὐττεοῖ (ἶ 6., Πτ. 4].). --- 10. Ὑ0Ν27)}} ἔου υυῦν 35, 

δηᾷ τμεγείοτε ἴο "ὲ τεδὰ νυπνδπὶ (γε.). -ο 1. Ἴπ5Ν} θεὸν αὐτοῦ ΘΒ, Τῇε 

τοῖς ἀἰβῆςυ!τ ἰ5 ἴο θ6 ργεέεστεα. --- 3 2} ἴῃς ρΡοϊπέηρ 15 αἰβῆου το δοσουῃὶ 

ἴοτ. ΚΙ]. οοπ)δοΐατεβ ΝΡ ΠῸ, νυ Ὠϊςἢ Εἰ5 ἴῃς 56 η86. 

129-90. ΤῊΘ Δρρ]ἱοδίϊοη. --- ΤῊΘ ννουηδη ἢγβὲ δ5Κ8 δηὰ τεοεῖνεβ 
ΡαοΥπλβϑίοη ἴο 84. ἃ ἡ οτα.---18, Ηδγ τορικε οὗ ἴῃς Κίηρ 15 6χ- 
ΡΓαβββά ἴῃ ἃ χυδβίίοη : “45:] εὐὴν ἄ95: ἤλοι ἀευΐδε ἀραίηε 1Δε ῥέεοῤῥε 

47 σοί α ἠάζης ἤἄξε {1 --- ἀπά {ἦε ἀὔηρ ἵπὶ ἐῥεαζίηρ ἐδμἐς τυογα ἰς ας 

ὁπ γιΐλν -το ἡπ ογδν (κα! “ης ζίπρ νιᾶν μοί ὀγίηρ ὀαεξ λὲς ὀαη- 

ἐδλε) Τῆς ῥεοῤίε 9 σα ἃτὰ ἴῃ ἤῈῚ οὕ οδ56; ἴῃ6 ΠΕΙΓ ἰ5 {εν 

ἴο Ὀ6 ευἱϊ οι. Πανὶ ἰῃ 5 τγεαϊπηθηΐ οἵ Αὐϑβαίοπι 5 ἀδνίβιηρ 
ἀραϊηβὲ (Πεπὶ δὶ ψηδὶ ἴῃς ὙΠεκοῖϊῖε5 ψεγε ἀενίϑιηρ δραϊπϑίὶ ἴ868 

ΡΙαἰ παι ἴῃ της οδ56 Δ]]ερεά. ---14, Τῇδ ἤτϑε Πα] οἵ ἴπε νεγβὲα ἰ5 
Ρἰαίιι : 20» τῦὐ ΐε απά αγέ ας τυαΐεν τρί ρα πβοη ἤιε σγομηα τυλῖολ 
εαπροῦ δὲ σαϊηεγεώ 1 τἴλ6 ρΡοίΐηξ 15 τ[ῃαϊ ΑἸηποη 5 ἀβδά δηὰ οδηηοῖ 

θε ὈὉτουρῆς ῬάοΚ ΌΥ ΔΠΥ ΠΔΙβἤΏ655 ἰοναγα5 Αρβαίοῃ. ΤῊ τγεϑβὶ οἵ 
τῃ8 νϑῖβα ἰ5 δπιγεὶυγ οὔδουγε. (οη)εοίαγα!γ ἴῃ 6 σοπο]υβίοη 18 Δῃ 

δχῃοσίδίίοη ἴο ἴπε Κίηρ ηοΐ “9 ἐξ ἀϊΐξ δακίελεα Ξοὴ ἴῃ ρεγρεῖυδὶ 

Ῥαηίϑῃπιθηῖ. Τῆς οοη͵εοίατε οὗ ἔτν,., δοσερίεα ὈΥῪ πιοϑὶ στεοθηϊ 

ΒΟ ΠΟΪΑΓβ, παῖ 1[Π6 ᾿νῆο]6 βεοοπα ἢ] οὗ [ἢ6 νεϑῖβϑὲ τπεδῃ: “454 

Οοί τοῖῇῖ ποῖ ἑαξε ατυαν 1τ6 δε 97 ἀένι τοῖο ἰδυίδες ῥέαπις πού Ὁ 
δαπίτὴ ονι ἀΐμι α ὀαπίελεά πε. Βαϊ ᾿ξ σαῃ Παγαὶν 6 5αἱὰ παῖ 

τη ϊϑ5 5 πηαςἢ δποουγαρεηηεηὶ ἴο Ὠαν]ά. ---1ὅ. ΤῊΣ ψνοπιδη Ἔχοιβε8 
Βετβεὶ ἔοσ δρρεδτγίηρ δείογτα ἴΠ6 Κίῃρ : 20ογ τἔῃε ῥεοῤίξ. νιαδξ γιὸ 

α͵ναϊά. 8586 51}}1} τ} Κ8 δἂ5 Ἰῃουρῇ ἤδσ 51 γεγο [Π6 τηδίῃ ρυγροβα 
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οὗ Βεσ νἱϑβὶϊ. ---16. 2:07 216 ζίηισ τοῖν σαν, το ἐἰξίϊυδγ Δὶς τεγυαν 
“ον ἠῃιε ἀαπὶ φΓ Τὴ νμισπὶ τοὴσ τεθξς ἴο αἰξείγον 9:6. ἀγα 1} τοη 

ον" ἐἐδ ἀεγίίαρε οὐ γαλευελ] τῃϊ5 ἰ5 ἃ ραγὶ οὗ ἴῃς τεβεοίίοη ψῃϊσἢ 

ἱπάυοεά Πεὺ ἴο οοὴς ὑείογα [πε Κίηρ. --- 17. Τῆς νοι οοη- 

οἰυάδ5 Π6Υ βρεβοῦ: 7814 τυογι 97 γὴν ἐογαά {ὴ6 ζίηρ τοί ἐξ α εοσε- 

γῇ 1ἰτογαῖγ, α γεσήηρ ῥέαεε. ΤῊΒ τϑάβοη ἰβ ἴῃ 6 νίβάομῃ οἵ (μ6 

Κίηρ : ,»“Ὗ» ἄκζε δε αηρεὶ οΥΓὙ σοά ἐς νιν} ἐογαά 1ὴ6 ἀίρησ ἰο ἄεαν ροοαῖ 

αμαὶ εὐ] δπὰ ἴο ἀΐβεθγῃ ᾿είννθθη {Π|6Π}, 15. οὗ σουγβα ἱπῃρ] 1 Ε(. ---- 
“πώ ΥὙαλευεά τᾳν Οοά ὁε το ἐλ661 ἰ5 εν ἀθηο]ν ΠῚ ρατιϊηρ Ὁ]655- 

ἴηρ. ---18. Τῆς Κίηρ ἀοε5 ποῖ ἰεῖ Πδσ ρῸ ὑπ] ᾿νἷβ συ ΠΟ β γ 15 5α[15- 
Πεὰ οῃ οἣβ ροϊηϊ, Δ:)4 850 85Κ5 ῈῚ ποζ 20 εογιεσαί ἰῃμαϊ οης [Ὠίηρ. -- 

19. ΤΠ απεϑίίοη σοποοτπθ {πε ἀρέποΥυ οἵ [οᾶ}Ὁ, δηὰ ἴῃ Δπβινεσ 15 

ΔΉ Δα ΜΓ ρ ἰΘϑ ΕἸ ΠΊΟῊΥ ἴο [Π6 Κίηρ᾽5 βῃγσεονψάηββ : δὲν μὰν ἐξ, μιν 

γα 17τε ἀίηρ, 7 ἐαπ ποῦ ἡμγη το {λό γίρλ ογ ἡ. ζ )ονι αὐ τἀαί 

3} ἐογα 716 ξύν λας φῥοζεη. Ἠΐ5 χπδϑεοη σομίδίηβ δὴ δἰατιηαίίοη, 

δηά τῃ6 δῇῆττγηδιίοη ἰ5 σοτγεοῖ.---- 90. γι ογαξγ 19 εὐαηρε {άε γαες 
ΦΓ τὰς αὔαὶ»} τμαῖ 15, (με αῇαϊὶγ οὗ Αρβδίοιῃ ---- εϊω ἐὰν σεγυσπί 7οαὖ 

ἡμἕς τἀ) δῷ ὄχουβε ἴοσ 7οαῦ δηά ἢΐβ5 ἰηϑίγαμηθηῖ. Τῆα ἢπαὶ 
Πσοταρ]Ἰηλθηΐ ἴο {πε νγϑάοιη οὗ ἴῃ6 Κίηρ ἰ5 ἰηϊεηά δα ἴο 58Υ τῃδΐ ἢϊ5 

ἀεοϊ βίοι ἰ5 οετιδίη ἴο θὲ σρίιϊ. 

18. Ἴ2:ο}7 ροϊπιθε 45 Ἰμουρὴ ἃ ΠΠΙΠρδο], ἢ ἀβϑὶ πν]διϊοη οὔ τπ6 τ, ε5.35, 

δ ζ4ς. ΤΠε ᾿αβὶ οἴαυϑε ἰδ ἐχρί απαίοσυ οὗ ὕνὴ ( ε., Ὁ γτ.), ψ ἈΙΟἢ τείετβ ἴο τὰς 

οᾶ5ε οὗἉ ἴῃς ψοιηδῃ ΠοΙ56}{ 85 )υδὲ Δ] ερε, (51: ([οἸ]ονίηρ Τπεοάοιίοι) μδὰ ἃ 

ἀϊβετγεπιε τεχῖ, ψ Π ἢ Βοννενοῦ οδηποῖ ὃς ταβίογο  ψΊ ἢ οοταϊηῖγυ. --- 14. ΓΊῸ 2 

ΤΥ} (6 ππάκεβ τ[ῃς ροῖπὶ πιοῦε ρμαίη Ὁ τεπάοτίηρ ὅτι τέθνηκεν ὁ υἱός σου, 

ταοδηΐϊηρ ΔΠΊΠΟΗ. --- 8) ὉΔῸΝ ΝΦΥ ΝΝ1] τῆς οἴδιβε ἃ5 ἰἴ βίαπαβ ἰβ ἱποοῆργε- 

Βεηβίυϊο. Τακεη ἢ παῖ (Ο]Π]ον8, ἰὰ τιϊσῆς θὲ ἰογοειὶ ἴο πηθᾶπ: αμα Οοα 

ἐἶοές ποὐ ἠαζε ατύα» ἐΐγε, διε ἐδυῖξες ῥίαης ἠἀὰαί ἀἰς ὀαπίτλοα ὁ πού ὀακἰτλεαῖ δον 
Δὐνε (80. 5. Βα ΠΑ }}γ ἘΝ.). Ιπ τΠ15. οαβς [Π6 Ἰοπρ βυβετίηρ οἵ Οοά, ἱπ ποῖ 

τακίπρ' ἀναῦ ἴπς ϑἴπποῦ ὑπ|}]} ἢς μὰ5 ἢδά ὁρροτία!Υ ἴὸ τοὸρεπῖ, νου Ὁς 5εῖ 

{ουτἢ 58. ἂπ ὀχαπιρῖε τὸ αν 4. Τῆς οὈ]εοϊίοηβ ἀγα οὈνίουβ. ὙΤῊΕ ΔΒΒΟΓΊΟΩ 

τῃαῖ Οοώ αἷσὲς γηοΓ αι δ ἀτύαν ἃ ἐἶε δέψογ ὁ εἰοἴγιρ 50 απ 50 15 Θ  ἰγΟΙν ἴοο βυνθερ- 

ἷπρ. (Οὐπηπιοη οὐβογναιίίοη βῆονβ [Παὶ {Π18 15. ποὶ ἢἷ5 τὰ]. Μογεονεῦ, ἴῃ 6 

βἰδιοπιοηῖ ἰΠαὶ Οοά εὐευΐτές ἀευϊεές ἐἠαέ ἀϊς χη ϊελοι ὁς πού ῥα πἰσδεά ἰδ Οὔβουτα 

δηὰ νἱΐμουῖ ΟἹά Τοβίαπιθης δηαίυργ. ΤῸ τποβὶ ουνίουβ. σοπ]δοίαγα ἰδ ἴὸ τοδὰ 

29: ἰοῦ ὩΦπν ἀπά, Ἰοϊπίηρ ἴὰ ἢ τε ρῥγεοοάϊπρ, τεπάοσ “τα σοι ἀοες ποί 

ἰαξε ἀτυαν α ςομἱ αν ἦτο γοέμγηε 14, ἰμαῖ 8: ἀθαῖῃ ἰ8 ἱγγανοσαῦε. ἦε ἂτα 

1ῃ6π Ἰεῖ ἰπουϊ ἃ σοπποχίοπ ἴον ψγῃαΐ (ο οννβ. (58 οπῖβ πὸ: καὶ λήμψεται 

ὁ θεὸς ψυχήν, καὶ λογιζόμενος τοῦ ἐξῶσαι ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐξεωσμένον, ννῆϊςἢ ἄοε:8 ποῖ 

Βῖνε δὴν ἢεὶρ. (51: νυ ῃῖς ἢ βεεπὶβ ἴο μανς [με ἱγαπβὶαἰΐοη οἵ Τῃεοάοϊίοι (ΕἸε]4) 
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Εἶνεβ υ8: καὶ οὐκ ἐλπίζει ἐπ᾽ αὐτῷ ψυχή, νν ἰσ ἢ σοππεοῖβ ΜγΕ}} ἢ δι ῥτε- 

(6668 ---αμα "0 οὔθ ἄορῥές 70» 1 (ὃ τε νψαΐεν, βοῆς Μ55. ᾶνε αὐτῶν). ΤῊΪδ 

εν ἀθπε}Ὺ σαρδιίταϊεβ Ὁσπτῶν οὐ νὃν ἔογ ἴδε οὐπὸν οἵ 38 ἀπὰ πιαῖκεθ ΦῸ) [μῈ βυθ)εοῖ 

οὗ ἴῃε νετῦ. Ιῃ νῖενν οὗ ἴῃς ἀἰβηουν γα ππὰ ἱπ ἀπάετβιδπαϊηρ ἴπε τεςείνεά 

τεχῖ, {Π|58 5εεπὶβ δοσερίαθὶε. Οἡ τῆς βᾶπιῈ δυϊῃουυ [πε ἰαϑὶ οἰαυβε τε ῃ8: 
γε ἐὰε δὲμρ ἀενίδες α ῥία» Ιο ξεεῤ ατύαν “ονε ἀνε ομό ῥαπέελεά ! (ΤῊ Ἔχοὶα- 

τοδί οἰ Δ ἱπιϊπηδεϊοη παῖ [5 οὐρῆϊ ποῖ ἴο 6), τεδαϊηρ Ἴ5Ό“ ἴοσ γ535, δῃὰ 

π ἕογ πο, γε. ομ]εοίβ ἴο ἴῃς ρῆγαβε ὀαρέά ὦ δαγεεδλξα ονε6, Ὀαϊ 'ξ ἀος5 ποῖ 

8εεπὶ αἰβῆο!. Ενν. σμαπρεβ 2 πν ἴῃ ἴῃς τεσεϊνεά ἰεχὶ ἴο 2 ΦΊΠ, δῃὰ 15 (ο]οννεὰ 

ΌΥ 'ῆε., Ὁτ., Βυ., ΚΙ. ---1δ. ἜΦΝ] οπιτοά ὈΥ ἵνὸ Μ55. οἵ 32, ἰ5. ἴῃ ἰδοῖ 

τεάἀυπάδηϊ. Βυῖ (πε δυΐπμοτ 5 τεργοάυοσίηρ ἴμε βρβεεοῖῦ οἵ ἃ ψοιπᾶη οὗ 1ῃῈ 

ΡΘΟρΪα. -ττονῖν 1555] ἰβ ποῖ [ῃ6 υϑι8] οτάδυ δπὰ "ΣΝ ἰ5 Ἰδοκίπρ ἴῃ (5. --- 

16. ᾽ν" δδὰ φρυοϑῦ νἱὰ Φ (ΤΉ. 1.). -τ-τ οὐκ] Θ᾿ ΖΓ 8εοπὶ ἴο μανε τεδὰ 
πιπν, ΨΈΪΟΝ 15. Ὀεϊζετ, --- 17. ἼΓΠΡΨ] τεβίογε ὭΦ ΝΠ ἢ (58, ἴον (Πϊ5 5 εν ἀἜπι] 

πε σοποϊααίπρ Ρατί οὗ ἴῃς ννοπιδῃ᾽β ΒρεεοὮ. --- ΠΓ)] ἃ τεβιίηρ ρἶδος, βοσλε- 

ταϊπρ ἴπ νΐο ἢ Ὁπα τρΑΥ [δε] βθουγα. --- Ὁ πῦΝ πὶ ἽΝ52] νὰ πὰ ἴΠ6 5ᾶπι6 οοπι- 

Ῥατγίβοη ἴῃ 1928, ννυβεγε αἶβο ἴῃς ροΐϊηϊ ἰβ [ἴῃ 8 δὶ γ το ἀΐδοεγη {δὲ τὶραῖ, οἵ, ν.39 
γΡΎ».--- 19. ΤΙ ΤΟΝ] ἀϑῦα!}}γ τἀ Κεη ἴο θὲ ἴοσ ΦυτοΝ ἴῃ ἴῃς πηραπίηρ 12 ἐς ποῖ 
,2οεεῖδίφ, ΤΆΣ ἔογτῃ μονένευ 8 ὑπυβαὶ --- [ἢ ἰαχί 18 βυϑρίὶοἴουβ ἴῃ ἴῃ ΟἿ]Υ 

οἴδεγ οδϑε οἵ 118 οοουγτεηςο, Μὶς, 610, ὙὍὨε οοπ͵εοῖατε οἵ Ρετῖε5 (45παὐεξέεη 

:μ7 Ζεχίἀγς ἐς ἐπ 7Τερίανιεηίες, Ῥ. 30) 5 [Ὠεγείογε ρ]δυβίθ]ς, ἴμαὶ τὰ 
5Βῃου]α τοδὰ 2ιφῶν, ἴογ ψ Πὶς ἢ α͵βο 85. ΓΟ τῆδν "ὲ οἰϊεά, 

231-24. ΑΡ88]0πὶ 18 Ὀσοπρ ΐ Ὁ80Κ Ὀπί ποῖ τϑοοὶ θᾶ δ οουτσί. ---- 
21. ΤἸοαῦ, 85 ἃ ἢἰβὶι οἴου οἵ ἴῃς σουτῖ, νγᾶ5 βίδπάϊηρ Ὀγ ἴῃς Κίηρ 
ἀυπης ἴῃς ᾿νοτηδη᾿5 ρεα. αν ἴυγῃβ ἴὸ ἢὨΐπη ἃπα 5ᾶγ8: δελοία 
7 λαὺυέ ἄσπες ἠἠἴς ἤλίη6} τῆς τηϊηρ ἀϑκεα ἰ5 ρταηϊεά, δπά 90 ἰῃ ρυτ- 

ῬοΟβ6 ἰ5 δἰγεδάν δοσοιῃρ ἰ5ῃ6(. --- 32. 7οαὉ Ἔχργεββοβ ἢϊ5 [ΠδηΚ5 ἴῃ 
Ιδῆρυάρε ἴἢδὶ 5ῇονν5 ΠΟῪ ταυοἢ [ἢ 6 πηαίζεῦ 1165 οἡ ἢϊ5 ἢεατί. ὙΝῊΥ 

7οαὺ 5ῃουϊὰ ἢᾶνε ϑιοῃ δὴ ἰηΐϊθγεβδὶ ἰῇ Αὐβδίοσῃ ἰ5 ποῖ δρραγεηΐ. -- 

23, 24. Ἰοδὺ ὑγίηρβ Αρβαϊοπι Ὀδοκ, θυϊ ἴμ6 Κίηρ σοτηιηδηάβ: Ζ47 
λὲν ἔμενε ασιας 10 ἀϊξ σήσπ ἦσμσο, απα μεν γα. ἀέ τλαΐ πού σεε] τῇς 

τοΐυγη ννὰ5 [ῃεγθίογα ποῖ ἃ τοϑϊοσγαίίοῃ ἴὸ ἴῃς ἔανουγ οὗ (ἢς Κίηρ. 

21. Ὑ0.Ὁ}} τε Ογέ ἴῃ βοπιὲ εὐἰτίοηβ 5 ΓΦ» ἃπὰ 50 20 ςοὐά. ἱῃ ὨεἈοκϑὶ. 

Βαϊ [ἢς Ὀεβῖ εὐϊτίομβ ροϊπὶ δοςοσγάϊπρ ἴο ἴπ6 σομϑοπαπηίαὶ ἰοχί. --- 323. γ12}} ἰῃς 
Ον»ὲ ρεύνεύβεὶυ σοπιπηδπ 8 ὙἼ2}», Ψ ὨΪοἢ 15 ἰουπά ἰπ 16 ςοαά., Ὀυϊ ποῖ 5υβιαίπεα 

ὃγ ἴδε νευβίοῃβ. 

258-27. Τῆς δυῖποσ οσ (με γεάδοῖοσ ἰῃβοσῖβ ἃ ραπερυσίς οἵ Α8- 
Ἰοτηβ ρεγβοηδὶ Ὀδαιῖγ, ἀπά ἂῃ δοοουηΐ οἵ ἢΪ5 ἔδιηγ. ΤὨδ Ἰαῖτοῦ 

Ποπιγδα!οῖβ 18,8, ἀπά τ[ῃ6 ψ ΠΟΙ Ὀσθακα [η6 σοηπθχίοη οἵ ἴπε πᾶτγαᾶ- 

ἔνα. ὙΠΕΓΕ 56 ῈπΠι8 ΠῸ σεάϑο ΟΕ ΕΥ ἴο ρὰΐ ἴῃς Ρᾶγαταρἢ αἵ 8 
2 
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ΨΕΙΥ ἰαΐα ἀαῖθ, 1655 ἰὲ θ6 ἴῃς τηδβηϊτίοῃ οὗ ἴῃς βἰδηάαγά ννεῖσὶνὶ 45 

τε γογα νεῖρῃϊ; δηα 115 566 πὶ5 αἀἰῆσα!ε ἴο ἀαῖθ Ἔχδοῖγ. ΓΒε 

ἴδοι οἵ ΑἸ ϑα]ομλ᾽ 5 ῬΡἜΊβοηδὶ θαυ τὴᾶῪ ἢανε ὈΘΘη ἃ πηδίῖεσ ΟὗὨ ΘδΙΙΥ 

ττδαϊοη. Ὑῃὲ δυΐμοσ εἰπρἢδϑὶζεβ ἃ βγη ασ ἴδοι ἴῃ [ΠῈ σαϑδε οἵ 
Αἀοηΐαῃ τ Κ. 15.---ῶδ. Δ γνιαπ ἐπ ]σγαεί τᾶς 50 ῥγαΐξετσογάν 
ἂς Αῤεαίον»ι, ον 1246 τοῖς 97) Δϊς ,οοέ το λΐξ ἐγοτυη λεγε τας γο 

ὀέσρνιϊ δα ἐπ ἀϊμι) ανὶἃ 150 βεβθηὴβ ἴο ἤᾶνα πδὰ ρτϑαὶΐ ρεσβοῃδὶ 
Ὀεδυίγ. ----26. ΤῊΣ τηαΐη βεηΐεηοε ἰδ: σημα τὐὐέη ὧς σἡαυεα Δΐς 
ἀσαί, ἀφ τυσιἐα τοεῖσὰ ἀξ λαϊγ, πύο ἀμηαάγε τλεζοεῖς ὧν ἠὰλε ὥεέρσ᾽ς: 

«ὐεῖσα 1 ἴῃ6 5βμανίηρ οὗ [6 ἢεδα Παά βοτηδ τεϊϊρίοιιβ βρη βοδίοι, 
85 ΝΕ 566 ἴῃ ἴῃ6 Ναζίγ[ϊθβ. ὍΤῇῆδ βρεοϊβοδίίοη οὐ ἴῃς ζέμρ᾽» ννεῖρδϊ 

Ροϊηῖβ ἴο ἃ {{π|6δ ἤθη Αβϑυυίδῃ οὐ Βα υ]οηΐδη πλεᾶβιγος ἢδα Ὀεραῃ 

ἴο Ὀ6 υβεά ἰῃ Ῥαϊδβίίπε (Ὁ ε.). Ὅῆε πιαΐη βεπίεησε ἰ5 ἱπϊετγα ρτεα 
ὈΥ ἃ Ρδγθηιῃεβὶβ 16] πρ {πΠαὶ [6 βμανίηρ οἵ τῆς Πεδά ἴοοκ ρῥ]αςε 

ΟὔςΘ ἃ γεᾶσ. --- 27. Τὴὰ νεῖβε ρίνεϑ ΑὈβαϊίοπὶ ἴἤγοθ 5οὴ5 δῃηά ἃ 

ἀδυρῃῖοσ. Τηδ μάσπλοην οὗ [ἢ 5 ψ Π 188 [5 βεουγεα ὈΥ βᾳρροδβίῃρ 
πὲ 41} 1ῃ6 5οηβ αϊεά ἴῃ ἰηΐδῃου. Βαυῖ ἱ{ [ἢ]5 νγεσα 50, ἴῃ διιῖθοῦ 

μου] μάνα πηθηιοπεα ἰἴ μετα. (ὅ δάᾶς αἱ ἴῃς δηὰ οἵ ἴῃς νεῖβε 
ἴα Ταμλαγ ὀσεανις ἐ[ιε τοῦ οὐ Ἰελοόσανι, ἐλδ σον 97 ϑοέρνιονι, σα γα 

ὅογε το ἀὐπι Α δία (ΑὈΪαῖματ, ἴῃ 655). 

2δ. π5᾽ 5 οπιϊτἰεὰ Ὁγ (58, ἀπὰ Ὁ9 Ὁγ (5, ν᾿ ἢ]Ὲ 5. οπιϊ8 θοῖῃ. Α5 {8ε 

βΒμοτίευ ἰεχὶ ἢδ5 [με ργεβαπιρίίοη ἴῃ ἰϊ5 νου ἀπὰ 85 Ὁ" πο ὈΝΎΦΙΣ ΦῚΝ ρῖνοβ ἃ 
Ρετγίεοιν ροοὰ β56εη8εὲ Ψψὰ 5ῃουἹὰ ργοῦδῦϊυ τεδὰ 80, [Ὠγονίηρ ουοὐ Ῥοῖῃ {πὰ 
ἰπβογιεὰ ννοσγά8. --τ- 07 ἴπ [Π6 βέπβε (0 ἐδ φγαϊδεώ ἰβΒ ροοὰ Ηεδτεν, οἴ, Παν. 

ϑγηίαχ 8.93. Οδ Βοννενοσ πᾶν πᾶν [ουπὰ σοπρ, νν ἰοἢ ἰξ τεδὰ δϑπρ, --26. ὁπ 

τῆς οοπδίτυςοιίοη 8566 Ὦτ. Λίοίεσ. Εογ 200 5386 κε]5, ΤῊ., Ὠο]οννεὰ ὋΥ Κορῆϊεσ 

(διδὶ. σερολ. ἀος 4. ΤΧ 11. Ὁ. 345), σοπ)δοΐαγοβ ἔνγθηῖν ; (51, Π85 100. --- 397. “Ὁ. 

Μααχά 11 ((οά. 1.ε6.). Τῆε δάἀάϊκτίοη δἱ ἴπε ἐπα οἵ [με νεῖβε ἰβ ἰουπά ἴῃ 
πΕΔΪΥ 4}} Μ55. οἵ (5 ἀπὰ ἴῃ 1. [τ ἀρρᾶγεῃί οοτης8 ἔγομι 1 Κὶ. 1532, ψιβεῖς 
ΑΒ) ἢ 5 πιοῖμεσ 15 οδ]εὰ ἡζασεαλ ἀκαερλδεν ο7 Ασα ίονε. 

28-33. ΑΡΒ8]10πὶ ΒΘΟΌΓΤΘΒ ΤΘΟΟΡΉΣ 01 αὖ ΘΟΌΓΊ. --- Αἴεῖ ἀνε] ἶπς 
ἴῃ 7Θγυβαϊεπι πο γεᾶγβ ΜΠ Ποὺ βθείηρ [ἢ6 ίαςε οἵ ἴῃς Κίηρ, Αν8α- 
Ἰοῖι τεηΐ ),0» 7ραὐ ἐν τεμε ἀΐηι ἐο τὰς ζίηιρ} ἐν] θη ἘΠΥ ἴο ἐχροβιυϊαῖα 
ςοποετγηίηρ ἴδε 5ἰ[αδτίοη. 7οαῦ, ποννενοτ, τας πού τοίην ἴο ἐοριξ 

δνϑῃ δῇϊεσ ἃ βεςοπά βυϊηηοηβ. Ηδ ργοραὶν [εἰ τηδιὶ ἢς δά ἄοπα 

ἐπουρῇ ἴῃ Ρχοουτηρ ΑἸ β4]Οηλ᾽5 γβοδ]]. ---- 80. ΑὈβδίοπλβ ἰῃιρετγίουβ 
ἰδ ΘΓ 5Π0 75 ἰἴ5ε}ᾷ ἴῃ [6 πηδδῃϑβ ἴβκβη ἴο βθοῦγα δ᾿ β αἰϊεηιίοη. 

ΗξΣ 5αἰά ἰο ἢΐ58 βεγναηῖβ : “ἐό 7ραῤ'ς βεά πέχέ 10 νιὸ τυλξφγε ἀφ λας 
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δαγίν, σο απο φεῦ ἐξ οη 3,γ4] τῃε βἰδηάίηρ ρταίῃ ἤθη {]}}Ὺ τῖρα 

Ὀυζηβ το γ, 85 8 566 ῃ ἴῃ ἴῃ6 δχρογπηθηῖ οἵ ϑαπίβοη ἢ [ΠῈ 

ἴοχθβ. Αἵ ἴῃς επά οἵ [ἢ νϑῖβε (ογ δ ἴῃς Ὀερίηηΐηρ οἵ ἰῃ6 πεχί) 

ΦΙ ἰηβετῖ : “λα ἠὴε σεγυαηῖν 97 7οαό ἐανις ο ἀξΐηι τοῖδλ τεπ  εἰοήλές 
ἀπά ταἱά: {{ὲ σεγυσηίς 97 Αὀεαίονι ἄατε σε {16 Με οη γε. Τῆς 

βεηΐδησα τῇδ ὃς οΤΙρΊηΔ]. --- 91, 32.  10ἀ0᾽5 φυεβιίοη, ΑὈβδίοπι 
{Π|ΠΚ5 ἴἴ βυβηοίεηϊ ἀηβννοῦ ἴο βὰν ἴπαὶ ἢ Παά 5εηὶ ἴογ ἢ. Ὅὕῇῃὲ 

Κίηρ᾽5 βοὴ ἰγϑαῖβ [δ 8ἃ5 ἃ βεῖνδηῖ. Ηδβ ν}}]} βεηά τὸ ἴῃε Κίηρ [ἢ 
τρδϑθᾶρα : ἤψὴν ἀατε 7 εἐονις Κονρε σεσάλμγ. 76 τοομ ἢ δε είν 

“ρον νιό τεηἱἕῶ δ τλεγε} τε μα τεσορηϊτίοη νυ μϊοἢ ἢς μὰ τεσεϊνεὰ 
8 ποῦ ρα] ηρ ἴπδη εχὶϊθ. ΝΜ ους (σε ἐχρ]απαίίοη οὗ ἢΪ5 

ΔΙΒΟΏ, ἢε ροθ5 οἢ : ““γ4] ποῖν ἐξέ νιὸς σεέ 2146 γαες 97 ἐἠε ἀίηρ, απᾶ 

ἐ) “ἄεγε δε γε ἐπὶ σις, ἐσέ ἀΐνε ΙΔ ψισ. ---- 38. ΗΘ ἀρρεαὶ πιδάα Ὁγ 
]οδὉ ννὰβ ϑυισοδβϑίι, ἀπά Αὔὐβαϊοπὶ ψὰ5 τεσεϊνεα Ὀγ ἢΪ5 (Δ πεσ, νῃῸ 

Ζιφ φοα ἀΐνε ῃ ἴοΚεη οὐ }} γθοοῃοι !δτίοη, 

30. ΠΌΧ,}] ἔογ νῖοἢ ἴμ6 Ονγέ σοπιπιαπάβ πηγσσν, ΤῊΣ ἔουπὶ ΓΝ ΣῚΠ 56 6 π|8 
ἴο σου πονβογε εἶβε, 80 παῖ ἴῃς ΑἸἿἦδ μετα 18 πιοϑὲ εδϑιϊν δοοουπῖοα ἔογ ὈΥ͂ 

βυρροβίηρ ἰξ ἴο ᾿ς ἴῃε Ὀϊαπάεν οὗ ἃ 8ογίρε, οἴ. (68.325 8.71. Τῆς ἰπβεγίίομ οὗ 

Θι ᾿5. δοοερίε ὃγ ΤῊ., ΚΙ. ; τεὐεοῖεὰ Ὁγ ΝΥε., Βα. Τα ἱγαηβίτοη 5 αργαρί 

νθουΐ ἰτ, ἀηα 118. οπιἰβϑίοπ πιαῦ Ὀ6 δοοουπίεὰ ἔοτς ὈΥ Βοπιεοϊεϊευΐοπ, 80 (μαῖ 
ἴῃε ργορδθ ν 15 γαῖ ποῖ ἴῃ 118 ἰανουτ. 

ΧΥ. 1. ΧΙ͂Χ. 44. Τμὸ πδυγραίζου οὗὐἨ ΑὈΒ6] Ομ. ---- Αἴογ ἄυα 
Ῥτγεραγαίίοῃ, Αὐϑαίοιηῃ ἢδ5 ἢϊπΊ56]}[ δηοϊηϊεά Κίηρ αἱ Ηδῦσοη. Αἱ 

ἢ5 Δρρτοδοὴ ἴο ἴῃς σαρίϊα!, Πανὶ τεῖίγαβ ἴο (ῃ6 Τογάδη νδ]]αυ. 

ΑὈϑδίομπι ἰ5 ἴοτ 5οπ16 {{π|6 ἰὴ ροββεδϑίοη οἵ ἴΠ6 σαρὶϊαὶ, νῃ}]Ὲ Πανὶά 

βηᾶβ βυρροτί ἴῃ ἰταηϑ)οτάδηϊς ἴϑταεὶ. Βγ ἃ ἀδθοϊβῖνε Ῥαῖια, τῃ 6 

οαυ8ε οὗ Αὐϑβαϊοπὶ ἰ5 ἰοβῖ, ἢ6 ἢ πηβεὶΓ θείηρ 5ἰαῖθ. ὍΤΠὸ ρτίεῖ οἵ {πὲ 

Κίῃρ αἵ 1ῃ6 1ο85 οὗ 18 50ὴ 5 4ἃ5 ρτδαῖ ἃ5 ἴ{ ἢ δά Ἰοβὶ ἢϊ5. Κίηρ- 

ἄοπι. Πα ἐξα! ηρ Ὀείνγθοη Γυἀδῃ δηα Ι5ταθὶ Ὀγεακβ ουΐ ἀραΐϊῃ ἴῃ 

(δε τεϊυστῃ οὗ (Π6 πιοπάᾶτγοῖ, δηά ἴπε βϑαμεὶ ἰ5 ἴῃ 6 σε ο]]οη οὗ 

5πεῦα Ὀεη ΒΙοἢτί. 

ΤΠ15 15 οὴς οἵ (ἢ 6 πιοβῖ νἱνϊ ἃ ρίεθοαϑ οὗ παγταῖϊνα ἰὴ τῇς ΟἹά Ταβ- 

ἰΔτηεηΐῖ, δηα εν ἀεητ}ν Ὀεϊοηρβ ἴο δὴ οἱἀ δηὰ ννῈ]}] ἰη!οτηηεα βουζοθ. 
ΤῊΪΒ ϑουγοθ ἰ8 ἀρραγθηθν ἴῃ 6 5ᾶπὴ6 ἔγοπῃ Ψηϊοἢ γα πᾶνα ἢδά (6 

δοοουπῖ οὗ Ατηηοη δη Αὐβαίουῃ ἢ] ἢ ἱπιπηεάϊαἴεϊγ. ργθσεά 68. 

ΧΥ͂. 1-6. Αὔβαϊοπι Ρ]αγ8 [16 ἀθιμαρορτιο. --- ΕἸτοὶ ἢδ ἀϑβιπ)Ὲ5 
δε βιἰδῖα Ὀεβιιίηρ ἴ[μ6 εὶς ἀρραγεηῖ: 27ὲ φγοενγεά ἃ ἐλαγίοῦ «πα 
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λογεός απά ν νι το γπ ὀφίογε ἀύῃ] ἴῃς σματίοὶ γὰ8 δὴ ὑπ80- 
αὐυβιοιηδα Ἰαχυτγ. Τὴς ΜΕΥ τεϊδίηθτς ψουἹὰ ἰοττλ ἃ Ὀοαγ-μυατὰ 

ίογ ἴῃ6 γουηρ ὑρτίποθ. [Ι͂ἢ {ῃ6 δῦβεησε οὗ ργεοεάθηϊς ἴοσ ἴῃς 5εῖ6- 

πιεηὶ οἵ (6 τἤτοηθδ, 5 οἢ ργερατζαϊίοης ἰμαϊοαιθὰ τπᾶὶ τπ6 ῥηποθ 

ΜγῺ5 ΡΟΓΙηρ Ὠἰπη56]Γ ἰογυγαγά ἢ ἃ οἰαίτη ἴο ἴῃ βυςσοδθϑίοθ. ͵ 8 

ᾶνε πὸ ενϊἄάεποες ἰμαὶ ᾿ανιἃ Πδά 85 γεῖ πηδς δὴν ῥτζονίβίοη ἴῃ 
ἴανουγ οἵ ϑοϊοθημοῃ. Ρχϊπιορεηϊζυτε ἢδ5 ἤενοῦ Ὀεθη ἴῃς σταὶς ἴῃ ἴῃς 

Εδϑβῖ, δῃὰ Αὐβδίοη, δεϊῃρ οἵ τογδὶ Ὀ]Ϊοοά οπ Ὀοιῃ 51465, πᾶ νν6]} 

πᾶνε τεραγάεα Ὠἰπηβοὶ 5 της Ὀεϑὶ πιο α ογ ἴμὰ τἤτοηε. --- 3. ΑὉ- 
βϑϊοτι ποὺ τηδά6 ἰξ ἢϊ5 Πα ῖῖ ἰο γύσε σαγίν απαὶ σἰαπά αἱ τὰξ ραϊε] 

οἵ τΠ6 οἰϊγ, ἴῃ ρίασα οὗ ρα ]ς σοησουτΓβα. --- 4πά ἐυενν νιαπὶ ἠαέ 

λαά ἃ ἐαδὲ 10 ἐοϑις ὀφίογε δἔ[ε ζίηρ 70» γμάήσνιεηι Αὀεαίονι τυομἐπ 

ἐαὐ Ὁ ἀὐνιδε) διὰ 5ῃον ἱἰηϊεγεϑὶ ἴῃ Ὠϊπ), ἢἧτθί ὈῪ δϑκίης ἢϊπὶ 

αῦουϊ ἰδ. ὨΟμΏΕ. -- 8, ὙΠδη σάπης δη ἰηϑιπυσϊίοη ἴπᾶὶ ἴῃς Κίηρ 
Μὰ5 οαγαΐθβα δῦουϊ τῃς6 Δαάπι!ηἰδίγαϊϊοη οἵ 7υβεῖος : Ζὰν λααϊηρε 

αγε ρορά ἀπά γίρλς, ὀμέ ἀεγε ἴς πὸ ορδ [9 ἀξαν ἵλες οὶ ζὴε ῥαγέ 97 

ἠφε ζίηρ Ἵ νΝ6 ΤΩΔΥ βῦρροβε δ [Π6 πιδῃ ννᾶ5 εησουταρεα ἴο 5ίδίε 
ἢ 5 οᾶ56 Ὀείογα [5 νγᾶ5 βδἱὰ. ----ἅ, ϑυρρεβίίοη ἴμαὶ Αρβαίοπι ἢϊΐπι- 
561{ Πα τῃς ᾿πιεγαϑὶ οἵ ᾿υβίίοα δὲ ἤθατὶ : Οὐ, διαί οπὲ τυομέ τ»ιαξέ 

»6 γμεΐρε τη τὲς ἐπα, ἀπε ἴο τῖς «ὐομέ ἐονις φυο7}) ὑπιαπὶ τοῖο ἦσς ὦ 

εαςέ, απα 7), τυομἐπἱ ρίυσ ἡΐνι ἡμσῆτε "9 ὍΤῊΘ ρυΌ] 1. ρσοοά ἰ5 τερτα- 

ΒΕηϊε4 85 ἢΪ5 ῃδίη ἰηϊεγεϑί. --- ὅ. Ηδ νου] ποῖ δον [Π6 συδβίοτα- 

ΔΙῪ οὈείβαησα, Ὀὰϊ ψου]ὰ ρμἷασα πιθῃ οἡ ἴδμε Ἰενεὶ οἵ {πε π 5} : 

ἤλοη α »ιαρβ απ παν 10 οἷο οδείξαηες ἐξ τορι αὶ δε ομἕ λῖς λαπαῖ 

απ ἰαζε λοίι οΥ νι αηα ξίφος ἀϊσι. ---- θ.. ΤῊΣ τορι] 5 ποῖ βυγρτὶβ- 

ἰηρ: .,772 εἱοίο ἡλε μροδγείαηπαϊηρ οὐ “λέ μίση ὁ Ζογαφ ] ες ἀδοεϊνεά 
1ῃδη;, οὗ, ὅεη, 21. 

1. ν}δὺ Ὁ) 5] 50 ἢ ΤΌΠΠΕΙΒ [οστηθα ἃ ρϑτί οἵ τουδὶ βἰαϊε ἵπ σεῦ εαυὶν {ἰπιεβ,. 
δηά ἢᾶνε οοπίϊπιοα ἴο [ἢ ρῥγεβεηΐ ἴῃ ἴῃς Εδϑι. --- 3, φῖνη 55] βῃουϊὰ ργορδὈν 
θὲ Φὸῦν ὅ2: πᾶς ἀνήρ δ. Τῆε δηβιγοῖβ οὐ ἰῃῆς πιὲπ ψουἹὰ θὲ ἀϊβεγεηῖ; ἴμ6 

δυῖπου ρυῖ8 ἃ ρεπεγαὶ δῆβννεῦ ἔογ ἴῃς αἰβεγεπὶ βρεοίῆς οπεβ: 7» σεγυαρέ ἐς 

ον" ονό οὐ ἐλε ἐγῖδες οὐ Πγαεῖ, ἃ5 1 Ὧς ἢδά 5α]ὰ : τὰς νιαηε αρμϑυεγεα " 7 αὶ 

2) ον μλεὴς ον “λα: ἐγῖδε. ---- 4, γ)0 9. 01 «οἴ, ἴῆε ἐχργεββίοι 1) ͵ϑὸ Ἔβχργεββὶῃρ 
ἃ νἾβἢ, 7ετ 828. ὈΡΦῸΥ] ἰ5 ἰδοκίπρ ἰπ (6 3». --- Θ. ϑθτην “Ν 222.} οδηποῖ 
ταθδῃ ἀξ τον! ἑλεῖν αἤεείέονε, Ὀὰϊ ταυβδὶ θὲ ἱπιεγργεῖεα ὈΥ [ἢ βἰπηΐας ρῆγδβε, 
Οεη. 2129, ψβεῖε ἴ86 ΟΠΙΥ πιεδηΐϊῃρ Αἰ ονγαῦϊε 5 γαεοῦ ἀἰεεεέυεα ΤΔΌδα. 950 

ΑΡβαίοτη σέοδε ἠὰδ ὀγαΐν οἵ Ἰϑγδεὶ, δεοίρα' μετα. Τῆς Πεατὶ 15 [με βεδῖ οἵ {με 

ἱπιεϊ]εοῖ, οἴ, ΒΗΒ. 5.:ν. 220 δπὰ 325, δῃᾷὰ ββρεβοίδι!ν Π 6] ζϑοῖ, ϑγείεσε εν Βέδί, 

Τυνελοίορ εξ (1861), Ρ. 248 ἔ. ψἱΒετα [Πς ῥρδγ8}1εἰβ ἃτα οἰϊεά, 
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Ἴ-12. Τὰθ πευγρδίϊου. ---- Τῆς 5ἰτε σἤοβεη ἰ5 Ηερτοη πῆ ετε γα 
ΠΊΔΥ ΒΌΡΡοΞΒε ἤεθ Μγὰ5 ΠΊΟΓΕ ΟΥ̓ [655 αἰβϑϑαιβίδοϊοη δἱ ἴῃ6 στειηοναὶ 

οἵ ἴδε ςαρίϊαὶ ἴο [εγυβαίθη. Τῆς {{π|6 βθεῖηβ ἴο δ ἴουγ γὙθᾶγ5 

δἴϊεσ Αὐϑαϊοηλ 5 γϑϑίοταϊϊοη ἴο ἔάνουσ. Τὴ ῥγεΐεχξ τινὰ ἃ νον 

τα ἴο (6 Υδῆνθῃ οἵ Ἡοὕτοη. --- 8. 295 τὼ» τεγυαρέ υοισεα ὦ 

ψσῖν τὐὐεπ 7) ἀπυοίξ ἐπ σεσλμν ἐπ ἄγαν σαγίησ. 27. γαλινελ ὀγίηρ 

"πὸ ὄσεξ το εγμδαίονι, 7 τοί «εγυε Υαλτυεὰ τπ Ηεόγομ] τὴ6 ἢθατ- 
ἐδ Ῥᾶγβ ]θὶ βεθπὴβ ἴο Ὀὲ [ῃΠ6 νοῦν οὗ δοοῦ (εη. 2835 (Εν, δηάὰ 
1κὸ τδαῖ, [ἢ15 νονν 6415 [ῸΥ ρϑβοῃδὶ ἀρρεάγδηςα δείογε σοά νψπἢ 

βδοτῆςς, ὕδῃ. 35}. Ιἰ ἰ5 Ἔν! ἀεηϊ, 85 ἴπ ἴῃ οαϑ6 οἵ Βααὶ, (αὶ ἴπ6 

Υδην ἢ οὗ ἃ μασι ουϊᾶγ ρας α βϑυπηθα ἃ ἀἰβιίϊηοϊ ρεγβοῃδ νυ ἴῃ τῃ 6 
σοπληοη Δρργεῃθηβίοη. ΑἸΠουρὴ [ἢ 6 ΑΥΚ ννᾶϑ δἵ [Ἔγυβαϊθηι, Πανιὰ 

ἀϊά ποῖ ἢηά ἰξ βίταηρε ἴπαὶ Αὐβαϊοτη βῃοι)]ᾶ νναηΐ ἴο ὑγοσβῇῃ!ρ αἵ 
Ηδεῦτοη. Τῆε αηΐνεῃ οἵ ΗἩερτοη νουϊά Ὀ6 (ἢ6 ϑρεοῖδὶ Θοά οὗ 

7αάδῇ. --- 3. Πανὶ ρῖνεβ τῆς ἀεβίγεά ρεσγιηϊββίοη. --- 10. Αἱ ἰῃς 
Ὠπιθ οὗ 5 ἀερατίαγε “ὀεσίοηνε δορί δηισεαγίες ἱπίο αὐ τὴς ἡίδές 

97 7εγαεί, ταγίηρ. Τράση γος ἀέαν 2ὴε τοι α 97 “ὰε ἐγμηιοί, ἑλεπ 

σαν: Αῤεαίονι λας ὀξεονις ξίηρ πη Αἰεόγοπ. Ιτ 15 ον ἄθης ταὶ 

το πλοτα οἰαθογαῖε ρσεραγαϊίοη ψὰ5 πιδᾶβς 1ῃἢΔὴ ἀρρεδῖβ οα 

{πὲ βυτίαςς οὗ [Π]5 σοηοῖβα πατγαῖϊνθ. Τῆς 5ρηδὶ νγὰ5 ἐχρεοιεά 

ἴο ρο ἔτοπι νἸ] ρα ἴο ν]] ρα, δηα δηουρῇ πθὴ τνετα αἰβισ υϊοα ἰοὸ 

ἄδοϊασε 186 σοτοπδίίοῃ ἀῃ δοσοπ)ρ] πε ἔδει. .--- 11. Βεϑί 65. ἢϊ5 

ΟΝ ρατγίγ, “4 εαίονι ἰοος πο ἀμπώγοι νιοὶ γον  εγμοαίοηι το 

τὐεγε ἐηθ  1 ἃ5 σαεϑῖβ το τῆ6 ἔαβενδί. ---- ΤΉΘ656 τὐέλ {πη ἐἠεῖν ἵπ- 
ποοέμεε] Ὀεὶηρ ἱρποτγαπὶ οὗ [ἢ ρίδη. Βιυϊΐ 85 πηϑπλῦθῖθ (6 πλᾶν 
ΒΌΡΡΟΞΒ6) οὗ τε Ἰεδάϊηρ (Δ π}}}165 ταν νου θεὲ Ποβίαρεϑβ ἰη ΑὈβᾶ- 

Ἰοπι᾿5 μαηάβ, οὐ ἰἔ σοηνϊ ποθ, 85 [Π6 Ὺ τηϊρῃϊ δαϑὶνγ ὈῈ αἱ Ἡεὕτοη, 

ἴῃαϊ ΑἸὈϑδϊοηλ 5 οαιϑε νγὰ5 ἴῃς νὶπηΐηρ οηθ, ἴεν ψουὰ ἐχεοτὶ ἃ 

Ρονατίαὶ ᾿πῆπεηος ἴῃ ἢἷ5. ἔδνουτ. --- 12. Α5. ἴΐ βίδηάβ, ἴῃς νεῖβα 
ἄοεβ ποῖ ἤϊ ἴα σοηίεχι. [1 βᾶὰγβ (παὶ ακὀεαίομι σοί Αλίοῤλεὶ 
νι ἀϊΐς εἱέν, Ὀὰϊ μετ (μίοἢ 15. ἤθγα (ἢ6 πγοδῖ ᾿πηροτγίδηϊ 

Ῥοϊηῖ) νὰ ἅτε ποῖ ἰοϊά. Τἤδγα ἰ8 δα ΠΟΥ [ῸΓ σοιτεοϊίηρ ἴο: 
ΑΑδεαίρονι σεηΐ ον Αλίἠοῤλσί, οὐ ἴο : “ῤεαίογι σεπ απαὶ ὀγομρὴϊ 

«Αἀλἠλοῤλεί, Βαϊ ἔτοπι ἴΠπε ἰαῖθῦ παγγαῖίνα γα σοποὶϊάθ τας ΑΠΙἢ- 

ΟΡΠΕὶ ννὰβ ἰῃς 800] οὗ (ῃ6 τε δ] οη, δη ννα ἤανα τθάβοη ἴο βιιβρθοῖ 

τῃογείοσε τη [ῃ6 οτὶρίηα] ἰεχὶ σοηϊαϊηθ ἃ βοιηθιῃίηρ ἴο ἴη6 εῇδοι 

τῆαι ΑΠΙΒορἢ εἰ ἐοιηθηιϊεα τπ6 σοηϑρίγαου τοπὶ ΟἸ]Οἢ, νν ἢ }]6 Αὔ56- 

Ἰοηλ ννὰβ σδιτγίηρ Οἡ ἴῃ 5δοτίῇοϊαὶ ἔδαδὶ αἱ Ἡθβῦγοη. Τῇΐβ δἱοῃε 
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νου] δοσουηῖ ἔοσ ἴῃς ἰδοὶ ταὶ (Π6 ἐρποῥίγαςν τυας τύροηρ σγεα λέ 
2εορίς τυ Αδεαίονι ξερή ἱπεγεασίηρ ἱμ περεδέν. 

Ἴ. ὯΦ Ὁ Ν1 [88 γίνει ἴΠ6 ΒοῃοἾαγβ ἴσου ]β. Τῆς ἘΔΌΡΙ πἰοαὶ ἐχροβίϊοις 

Ἄοουπὶ ἔγοπι ἴπε {ἰπιὲ με η ἴῃς [βγϑα} 68 ἀεπιαπάεα ἃ Κίηρ (ἰβδακὶ, Κίσς 1), 

οὐ ἔτοπιὶ [αν 5 ἢγβὶ ἀπο πιϊπρ ὈῪ ϑατημεὶ ([06.}, οὐ ἀραὶπ ἔγοπι ἴε βἰαγίηρ 

οὔ ἴδε ρτίεβὶβ ἂἱ ΝῸ Ὁ (Ρβευάο- Ηϊδγ.), ἃ8 ἱπουρῃ ἴῃς τερε! οι ψγετὲ ἃ ρα πῖ5ῃ- 

ταεπί ἔοσ Πανὶ 5 ἀδεςερίίοα. Τῆς παῖυταὶ τεοκοηΐηρ ψου]ά θὲ ἔτοπι ἴῇς σοσο- 

παίΐοῃ οἵ Πανὶ ὰ δ Ἡδρτγοη ((Ἰ]εσ.), θαϊ ἴξ 15 ἀμ} Κεὶγ ταὶ ἴῃς ἀυδυτραίΐοι το 
Ῥίαςς ἰπ ἴδε Ἰαϑὶ γεὰγ οἔ [αν] 8 11ξὲ, ὙὴῈ πιοβὲ ουνίουβ ψΑῪ ουἱ οὗ ἰῃῆε ἀΠῆ- 

οὐὶγ 15 ἴο οοττγεςῖ ἴῃς γηγίν ἴο μον, ΜὨϊςἢ ἰ5 ἰανουγεα Ὁγ 65, Ἰοβερῆυ5, Τμεοά., 
δηά, ᾿ξ νγὲ τῇδὺ υάρε ἔγοτῃ ἴῆε Μ55. οἵὨ 32, α͵5ο Ὀγ ἴ. --- ὃ. 3.9} 5 εἰτοβεουβ 

ἀαρ!Ἰοαιίοπ οἵ ἴῃς νεγῦ ψ ἢ οἢ ΓΟ] ον 5. ΤῊΣ ραπουαϊογβ ΕΥ̓ ἴο πιᾶκε ἴῃ Ἀεβὲ 
οὗ ἴὲ Ὀγ τεδάϊηρ 2312, ψ ῃῖο ἢ όνενεγ σδηποὶ ΡῈ {με δάἀνεγυϊαὶ ἱπβηϊῖνε οὐ 3. 

Εογ (δε ἰαϊϊεσ, ψῃϊοἢ 8 τεδὰ Όγ (δ, νγε πηυβὶ τεβίογε 2: οὐ 21: (ΤΉ. α].). ΑἂἋὲ 
ἴΠς ἐπά οἵ ἴπμε νεῖβε (51 δή ἀβ ἐν Χεβρών, ψὨΐοΙ 5εοτβ πεοδββϑαῖυ (δἀορίεα ΕΥ̓ 

ΚΙ., Βι.), ἀπά ψῇῖοἢ πᾶν πᾶνε θθεπ ἰείς οαυἱ Ὀεσαυβα ἰξ εἰηρἢαβίζεβ ἴῃς «15- 

εἰποῖπεββ οἵ [8 Ὑδῆνεῃ οἵ Ηεὔτοη. --- 10. Ὁ 0207 ρεπαγα!ν ορέες, θαϊ Πεῖε ἃ 

Ἐπ||6 Ὀτοδάες ἴῃ τηθαπίηρ. --- 11. ΣΎ Ὁ ψὺ ΝΟ}] ἃ βίγοῃρ ἐχργεββίοῃ --- ζξ δ 
αϊά ποὐ ξηιοτυ ανεγέλίνη οἵ ἴῃ τιδίζον. --- 13, “τον οὗϑῶν ποφῸ}} [ἴ 5 ενϊάε 

ἴπαῖ 1815 15 ὑτοῦρ. Τα ΟἿΪγ επιεπάαδϊίου βυρραβίεα ΟΥ̓ ἴῃ νϑυβίοῃβ ἰβ ἴο τεδὰ 

Ν ΝΡ ΟΥ̓ΝΠΡῚ ““ν ποΦῸ ψΨΒΙσἢ ἀγα ϑυρροτῖεα ὈΥ νατίουβ Οτεεκ σοάϊοςβ; 

οὐ εἶδε ἴο ἰπβεῦῖ 15Ν 2} ψ ἢ ὁ. ΝΕΙΓΠΟΙ ΟἿΘ 566 Ππ|5 ἴο ρῸ ᾶγ ἐπουρῃ, ίοτ 1 
τεπιαῖῃ8. ᾿ΠΕΧρ] σΔ 0] 6 ἴπδὶ ΑΒ ΒΟΡἢΕἰ 5μου !α ποῖ θὲ ἰηνίςε ἀπ|}} {πε νεῖῪ ἰασὲ 

πιοτλθηῖ. Τα τεσοπϑίγυοτίοη οὗ ΚΙ. ΙΔ. Κ8 ργοραθ!ιγ. --ττ 5251 ἔγοτα πον ΠΕ Ὸ 
θη ἔγοτα πο, Οὐ͵ο ἰδ ἐπυπιεγαϊε διηοηρ ἴῃε ἴοννηβ οἵ ἴῃς 1]1 σου πῖτΥ 
οὗ Τυάαῃ. Ιἱ 15 ποῖ γαῖ σευίδιηὶγ Ἰἀαπτβεά, μυϊ ἃ Θεέ γαίας πιὰ ἃ γαα εχὶβὲ 

ἴῃ τῆς νἱοἰ ΠΥ οὗἨ Βειβιθβεια, ΒυΔ], σον. Ρ. 165. 

18.-10. Πανὶά, ἰἀΚϑὴ ὈΥ βυγρτίβε, ἤεεϑ ἴῃς οἰϊγ. Τῆς ἢγβὶ πεν 
6 τεοεῖνεβ ἰ5 ἴῃδὶ 2“ε ἀδξαγί οὗ “76 νιέη 97 1γαεὶ ἦας ροπό Ὡ,Ε 

Αδεαίορ»"] ἴῇθγα πχιϑδῖ ἤᾶνα Ὀθθὴ Ψιἀθβργεδα ἀἰββαι ϑίδοιϊίοη ἴὸ 
7υϑιν πὲ τεροτῖ, οσ ὄνεὴ ἴο πῆᾶκα ἴξ ρἰδυβίῦ]ε τὸ Ὀανία. ---- 

14. Τῆς οεἰϊαάεὶ ἴῃ ψῃϊοῃ 6 Πδὰ εβίδὈΠ]5Πηεα Ὠἰτ δε] οουὰ ποῖ 
Ῥτοΐεος Ἠἰπὶ ---- αν ἀθητγ ἢ ἐεατγοα αἰβαῆεοστίοη ἴῃ ἢἶ5. Πουβεῃο]ά. 
11 15 ρεῦθαρβ ποῖ ψιουΐ γϑάβοη ἰμαΐὶ (61 τεδᾶβ: ἀεΖ τὴς ῥεοῤὲε 
ἐονς μῥοη δ. Τθδὶ Πανὶα νυ ϑηεα ἴο 5ρᾶσὲε (πε οἰἵγ [π 6 ὨΟΥΓΟΥΒ 

οἵ ἃ βίερε (Κ].) 15 ηοΐ 1ηα!]οαϊοά ἴῃ τ1ῃ6 ἰΘχῖ. [{ 56 6πὶ5 γδίπμεγ ἴπδῖ 
6 νγὰβ σοηνίηςοα τΠδὶ ἢΪ5 ΟὨΪΥ 5βαΐεϊγ ννὰβ ἴῃ ἢϊρῇι. --- 15, ΤῊΣ 

οβηοίϊα]ς οἵὁὨ 16 οουτῖ σοηβθηῖ. --- 16. .50 τε ξέρη τυεη  ομέ ἀπά αὐ 
λὲς λομεελοία τοί λένε] ἸΤΘγαγ, αὐ ἀΐς κε. Τῆς οηΐγ ἐχοεριίοη 
νγὰ5 “71 εογομόίγιες ὯΟ 6 γα ἸΘ ἢ ἴῃ σἤάγρα οὗ [Π6 Που58. 

ἐ 
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14. “ΠῸ" 10] μὴ φθάσῃ ὁ λαός (57, --- 1δ. ἽΝ) ΩΡ Γ25] 5 βυβίαἰπεὰ Όγ (δ, 
τθουρ ψε γαϊῃεσ Ἰοοῖ ἔοσ ἃ νεσῦ; δ 8.45 7012}. 

17, 18. Τῆς ἴοχὶ μᾶ5 βυβεγοά, Ὀὰϊ ννα ἅσγὰ δῦϊε ἴο πιᾶκβα ουἱ ἴῃδὶ 
ἠὲ ἀίπρ απο αὐ τάς ῥεοῤές τυάο γοἠοισεά ἀΐνε τὐεη οἱ’ ἀνα σἱροί αὐ 

Βοὰ Μεγλαξ] ἃ Ρἴδοβ οἰμαγινίβα ἀηκηοινη, ροβϑι ΟΪν {Π6 ἰδϑὲ ἤουβα 

οἡ ἴῃ [ετιιβα πὶ δἰάς οὗ ἴῃ6 Κιάτοη νδᾶϊ. ὙΠ6 τϑάβοη ἔοσ ἴῃ 

Κίηρ᾽β πηδκίηρ ἃ ἢαὶξ ετα ἰ5 (ἢ ἣδ τηὶρῃϊ ἰηβρεοῖ 8. ρατίγ. 

ΓΠεν ἀ6ῆ]ς Ὀεΐοτε ἢΐτα : σα ἀϊς οὔεεγς απα τλε Ολεγεζμέε ἀγα 26 

“οί ες 1 τὰς νείεταῃ Ὀοάγ-ρυατά. ὙΥΠῈ Πα πὶ ννὰ5 ἃ τεσθηΐ τα- 
οταῖῖ, Πῶὶ τῆς Οαἰττα, πο γὰ5 Δρραγεηίν οποα πιδηϊ με ἤοσα, 

ἃ5 ἢὯθ ἰ5 Δ ἀγεββϑεά Ὀγ Πανὶ ἴῃ ἴῃ 6 ποχὶ νϑῖβθ. Ἦδξ ννᾶ5, ψῈ ΔΥ 
Ἰυάρε, ἃ β3ο]άΐεσ οὗ ἰογίαηε ψῃο δά 7υϑὲ ἐπ] ἰδιθα ἴῃ Πανὶ 4᾽ 5 βθσνίοα 
ΜῊ ἃ Ὀαηπα οἵὨἉ (Ο]]οννεῖβ. ὙΠΕΓΕ ἰδ πῸ δηδίορυ ἰη Ηδοτανν δητα- 

αἰΐγ ἴογ τεραγάϊηρ ᾿ἰπὶ 85 ἃ ΡἢΠ]Πϑεης Ποβίαρα." --- 19. Παν!ὰ ρεη- 
Ἔτουβὶν δάνὶβεβ {τὶ ἴο 566 κ ἢϊβ ἰοσία πε ψῇ [μ6 πον Κίηρ, ταῖμεῦ 

1ῃδη νἱτἢ ΠἰπλβεῖΓ (ο σου] ΠΑΤάΪγ οὔευ ταῦ ἴῃ τ 6 ψἂν οἵ ρτο- 

τῃοτίοη) : ἔψαν τοὴδὲ ἑάσις αἴδο ρο τοῖϊὰ μς 7 είμγη ἀπά ἀπε τὐὐὰ 

2.ε ζίηιρ, ,ογ Ἰάοις αγί ὦ σὐγαηρεν αα απ ἐχίΐο ἤγοπι τὰν ῥίαεε] μα 
βθακίηρ ἃ ἤοστῃε δηά νῇο τποιρῃςϊ Πα μδὰ ἐουηά ἴτ. ---- 20. γεεδγάαν 

τας Τὰν εον»ηρ, απαὶ Ἰο-ὐαν σα 27 »ιαξε μἔέεφ τυαρ!αἶ27 οὐ 5 7 

Τῆς ᾳιεβιίοη, νῃ ἢ ἰδ ᾿Ἰμα]οαῖοα Ὀγ τῃ6 ἰηβεοιτίοη οἵ νοῖςε, 15 τβε- 

τοτῖςα]. Τῆε Παγάβῃ!ρ οἵ 5ιιοἢ ἃ σουγβα ἰ8 ἰμάϊσαϊθα ἴῃ [ἢς εἰγοιπ- 

514} 14] οδιιϑα νυ ] ἢ (ΟΠ]ονν5 : τσάσλ 7 ἀτὶ ρούηρ ἀἠλθν πα γοπάε7} 
᾿τΘγα]γ ; τυάσπ 7 αν σοΐμρ τὐλτγε 7 ἂν ροΐηρ, ἴ)ανιἃ ὨἰπηβοὶΓ ἀἰά 

ποῖ Κπον Μἤετα, οἵ. τ 5. 23,35, Ηε τῃεγείογε δανίβες  ἄείμρηι αϑπαὶ 

4αζε τὰν ὀγείδγεπ τοῦὰ {ἄέεε, απαὶ Υαλευεῖ τάσιν {άεε ξίμάρεες πα 

“αμλγεέμεςς αν ἀ᾽ 5 Ἰπου ρ ]η 655 [ΟΣ οἴ 5 βῆοννβ [156] Γ 1 (ἢ 15 

ἱποϊάθηῖ, δὶ ἃ ἔἰπ|6 ἤθη 6 ταῖρῆϊ 6 ἐχουβεα ἔοσ σοῃβυίηρ Πἰ5 
οὐ ἰπίεγαϑί. --- 21. [τὶ 5ο᾽επλην ἀβοίαγεβ: ἤαεγευεν νιν ἐογά 
τε ἀίπρ εἀαί ὁξ, τυλείλεν ,ογ ἀξατά ὁ» 70» ἄγε, ἑλεγε τοῦδ τὰν “ἐγ- 

ταρΐ ὅδε ’ ---22. Αἵ τῃ15 ῥτοιεβίδιίοη οἵ βάε!γ Πανὶ σοτηπηδη5 
Ὠΐπι ἴο πιάτοῇ οὔ, 80 ἢ6 τηδύομθα ὈΥ ψΠἢ ἃ ἰταΐη νῃϊο Θαιταοθά 

δὶβ τηθη δηά {ῃεὶγ (Δ Π}}}165. 

11. Ὁ»5] ὕνο οοἀάᾷ, Βανε γ»12} δπὰ τη 8 8 αἰδο (ῃς τεδαΐηρ οἵ 8, Τῇε 
οτρ᾽ πα] βεεπὶβ ἴο θς 3) νυ] οἢ πέδη ἐλε ῥεοῤίε οΥ ἐλε λομεελοία, ---- ὈΤΥΝΌΤΙ ΓΔ} 
ἐἀε ἀοιδέ ο7 ίδείαμες τοὶρϊ ροββίΥ ὈςῈ ἴῃς ἔασι μεβδὲ ἤουβε ἔγοτῃ ἴῃ σθπίγα 

Φ ὙΝὨΪΟΣ ἰ5 ΤὨςηΐυ5᾽ Ὠγροϊμοϑίδ, τεϊδίηςὰ Ὁγ 1ϑὮγ, 748. Ρ. 172. 
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οἵ ἰδὲ εἶϊγ. Βυὶ 5 '5. ῥγεσατίουβ. Τῆς τεδαϊηρ οὗ (δ ϑεεῖῃς ἴο βανε ὕεεπ 
ἜἼΣΤΟΣ ΓῚ, ψῃϊοἢ Πονγονοσ ἢᾶ5 ες σοττεοϊεα ἴῃ (86 οὨϊεῖ Μ55,, εἰ ΕἸεϊ ἢ, 

Τα. Ονῖρ. 1. Ῥ. 569. ---18. Τῆς ἴεχὶ οἵ (ὅ Πα58 βυβεγεὰ Ὁν οοηβαιίοπ ὕὰξ τς 
{υ]}ηε88 ἀοεβ ποὶ πεὶρ ἰο τεβίογε {πε ἴγσῃε τεδάϊπρ. Τῆς εἰς Υ ἢ 38) ᾿Ξ 

τ8αῖ ἴ ππάκεβ αὐ με Οὐδμέίες ἴο Βανς (οἰϊοννεὰ αν ἃ ἔτοπι δῖ. δὰ δε 

δυΐπον πιεδηῖ ἴο 88Ὺ {πὶ ἴῃε ἴσοορβ ψεγε ἴποβϑε ψμὸ πδὰ (οἸονεὰ Πανὶ τόσα 
ΖΙΚιαρ ἢς ψουϊὰ ἢᾶνε βαϊὰ 90θ. ὙΤῆὲ βυάάεῃ ἱπίγοάἀυοίίοη οἵὨ [ταὶ ἴῃ τε πεχὲ 
γοΙβ6 56 6Π15 ἴο ρον ἰῃαΐϊ δ Ψψᾶ5 οὔσα τηδηϊοηοα ἢετγα, πὰ ἴῃς οοπβεαᾳθεπος 

ἷ5 ἘΔ5}}γ ἄγανγῃ, {παὶ [ἢε88 Οἰτιε5 τεσ ἢΐ5 απ. ΕῸΓ ὉΠ 591 ἐπεγεΐογε, Βα. 

τὶ ΚΊ., ΚΙ,, (ο]οννίπρ 4 μἰπὶ οἵ ΝΥε., ργοροβεβ ἴο τεδὰ ὙΠ ὯΝ Ἰρνς 551. 

ἼΠε οδ]εειϊίοη ἴο {Π|58 5 (Πδἱ ᾿ξ τηακες (μ68εὲ ΟἸἰεϊες ἃ ἔοτος οἵ 5ῖχ Βυπάτεά της. 

Βυϊ τς (Βετγειῃϊτεβ δηθὰ Ῥεϊει [65 τνεῦε ΟἹΪΥ 5ἰὶχ Βυπάτεά ἴῃ πυτηῦετ, ἀπὰ ἴἴ ἐς 

τη] Κεὶγ τῆι ἃ (γεϑῃ θαπα οἵ [ἢς 88πι6 βῖζε ννουἹά ἢς εηἰϊδίεἀ ψ Ἤ}]ε ἴῃε νεϊετδας 

ψεῖς (Δ Π(ὰ]. Ἐν. (6 Κ7}}8. 111. Ρ. 243, Ε. Ττ. 1Π|. Ρ. 179) σῃδηρεβ 95.) ἱπίο 

Ὁ5.2)π Ὡς ἢ ἄοεβ ἠοῖ τεϊΐενε ἴῃς διά άεπ ἱπιγοάαοιίοη οὗἉ [ταὶ ἴῃ [πε πεχὶ νεῖξε. 

-- 19. 19)055] πυρῆς ρεγῆδρβ βίαπὰ : ἂρ εχ ας ἐο Τὰν 2ίαεε, Ὀαϊ ἴμε νεγξίουβ 

θεὰ ἴο ἢᾶνε γεδὰ ἼΣ):, δ 3, ἀπά οπς Ηδεῦτ. οοὰ., ψΒογοδα Φ ἰπβεγῖ ὅθ κι 

-- 30. δ" μα8. ἃ ἀουδὶς ἰγαπβιαιίοη οἵ τῇς ορεπίπρ ρατὶ οὗ ἴῃς νεῖβε. Ομ 
Ρᾶτῖ οἵ [8 Βεεπιδ ἴο ἤᾶνε γεδὰ ψ ἢ ἴῃς ἰπιετγοραίϊνε ΓΝ σνοσπ. ῬῸΝ ΑἸ, 

15. ἀουθι] 688 ἴο Ὀς σοτγεοϊεά ἴο [πε Ογέ,  ἼἽΣΝ, ἀΠ|655 ψγὰ ρὸ ἔυγίῃετ δπὰ γεδὰ 

Ὑ1ὴΝ.. ΔΊ επὰ οἵ [ΒΞ νϑῖβα ΓΌΝΥ ἼΌΠ ἅτε πηδιίδοῃεα δπὰ νὰ Ξῃουϊὰ ἀουδῖ- 

1688 ἰηβοτί νυ ἢ (Ὁ ἼῸ; πΦρὴ Πγπὴ} ν ἸΟὮ [6}1 οὐἱ αἴεγ τῆς ῥγεσεάϊηρ τ (ΤἘ.). 
.-291. ὉκΝ 32 15 ποῖ 'π ρἷδος, ποὺ ἰβ ἴῃ ὉΝ δἴοῃς, νι ἢ ἢ ἴῃ δὴ οδίἢ ἢ85 ἃ περα- 

ἔνε ίογος, Νοιμίηρ 8 Ἰοΐτ ἴο ἃβ Ραϊ ἴο Βιρροβε ἴῃδϊ ἃ βογῖδε τηδὰς ἃ Ὀἰυπάεσ 

-- 28 νγὰβ αἰγεδὰγ ἀἰβοονεγοὰ Ὀγ ἴῃς ρυποίιδίοτιβ, --- 33, η05] ςΐ, Εχ. τοῦ, Θν 
ἰπβεγίβ “26 ξέηφ Ἀδτε τὨγου ρα ἃ τιϊβαρργεμεηβίοῃ οὗ 1π|81᾽8 ρΡοβίοη (45 ἰεαάετ). 

28. Τῆε σοηάϊίοη οὗ ἰπϊηρβ αἵ ἴπ6 ραγιουαῦ τηοπιθπὶ ἤθη {πε 
ΑΥΚ ἀρρεαγεὰ ννὰβ 1ῃ15: αΑδ 216 ῥεοῤίε τύέγε τυέορίηρ τυ ὦ μά 
νοΐέσ, τυὐιίίε ἠλε ξίηρ εἱοοί ἠπ δι. Αἱ άγοη τὐσαϊ, πα τε ῥέοῤίξ ῥαςςεα 

ὧν ὀφίογε λίγι οη τὴς γοα ο7 26 Ἡδι έογριεες Οὔνε] τῇς Κιάτοη 5 

τη6 ΜῈ }} Κποννῃ νδι]ον εαϑὶ οἵ [επιβαίθη. ὙΠ τοδά ἰακθὴ ψνὰ5 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ τῃ6 οἣς οἡ ἴῃ 6 βου ἷορε οἵ ἴῃς Μοιιηῖ οἵ ΟἸίνεβ, ἴδε 
βδιὴς ΨῃϊοΝ 5 5111} {τανε ἴο [6τίομο δηὰ ἴῃς ΤἸογάδη νδ]]ου. ---- 
Α4ππώ δελοί Ζαάος . .. ὀεαγίηρ τὰς Αγ οΓ σοα  τλε ρτγεβεηῖ τεχὶ 

ἰηβογίβ σμα αὐ 6 Ζευΐΐες τοὐὰ ἀΐνι. Βαϊ 88 ἴῃς. νίῖθ5. ἅτε αἢ- 
Κπονὴ ἴο ἴῃς Βοοκβ οἵ ϑαηγαεῖ, {π|5 15 οὈν]ουϑὶν ἃ δῖα ᾿πβεγίίοῃ. 

ῬτορΑὈΪν {π6 οτἱρίηδὶ ννὰ8 Ζαάοζξ απο δία παν. ὙΏΘΥ ποὸνν σε 
ἄρτον τὰ Αγᾷ ἴο αἰον ἴῃς ρεορὶε ἴο ρᾶβ8 Ὁγ. Α5 ἴπε Αὐκ ψεηῖ 

οὐ ἴπε οδπιραίρηβ οἵ Πανιά, ᾿τ τνὰβ ἃ πδίαγαὶ (πουρῆϊ ἴο ἴάκα ἰζ δἱ 

115. {{π|6. --- ῷ25. ΤῊΣ Κίπρ σοπιηηδηαᾶς ἴἢ6 ΑΥΚ ἴο Ὀ6 ἴακβὴ Ῥδοκ: 
27 1,3"α αυοιν ἴμ' ἐλέ εγὲς οὐ γαλτυελ, ἀφ τοὴϊ ὀγίμρ νις ὀσεξ σπά 
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τὐἿἦὴ τάσιν γιὸ ἐξ απαὶ ἀϊς ἀπυείδίηρ. ---- 26. Τῇ οὐ τὰς οἴμοῦ Βαπά 
Ὑδην θῇ ἢ85 0 ρῥ]θᾶβυγα ἰη ἢΪἷπι, ἢ ΓαϑΙρῃ5. Ἀϊηϑ6 1 ἰο ἴῃ 6 αἰϊνίηε 

ψ}}}.---- 27, 28. Αἱ ἴῃ6 54π16 {ἰπ|6, αν ἃ ἰ5 ποῖ πη ηα ἢ] οὗ τ 6 

δανδηΐαρε οἵ δανίηρ (τη 5 ἴῃ τῃ6 οἰἵγ: Ζάοι αγί γεήμγηῖησ ἐο 26 
εἰΐν ἴηι ῥέαες αγια τοί τὰ γος αγὸ γομγ πῦο σοπς, Αλίγιασς μὰν σον σϑπα 

“ρπαίδπαπ {λε τον 97 Αδίαϊλαν, “ἐς, 7 α»ῇἢ σοΐηιρ 19 ἀξίαν αἵ ϑι6 γογαῖς 
9 τ. Ἡνιμάογηέςς μπλ τσογα εονριες ὕγονι γοῖς 10 ἐηγογϑὲ 716. τς 

29. Τῆς Ατὐἰ ἰ5 δοσοσαϊηρὶ)ν τεϊυγηεά ἴο 115 ῥᾶςα. 

28. Τῆε ἴεχὶ [88 ϑυῆετεά, Τῆε οεπίγαὶ ροϊπὶ ββεπηβ ἴο ὃς ὉΠ)2 2» νι Ιοἢ 

5 ϑιιϑρίοἴουβ, ἔογ ἴῃς τοδὰ αἰ ποῖ (ργορδ ον) [οἹονν ἴπῈ σουγϑα οὗἉ ἴπε νγδαΐ, 
Ῥυΐ οτοββϑά ᾿ξ. [Ἢ (ἢς [Ο]]ον ἴῃ ρ, αἰβο, ἴῃ Κίπρ βεαπβ ἴο θὲ 511} τενί εν ὶηρ ΠΪ8 

ΠοπΊρϑηγ. 6.5 οοπ)εοίυτε [παῖ γε 5ῃου Ἱα τεϑδὰ 5722 ἼΩΣ ἰ8 {πετείοσε βεέπετ- 

ΔἰΙγ δάἀορίεὰ ἀπά ἢμᾶ5 τυ ἴο γεσοιηπιεπα ἴ. δε ἢᾶνε ἔυσῖμεῦ ἴνγο δββογῖοη5 
παῖ [πε ρεορῖὶε ννεῦε ραβϑίηρ δἰοηρ, οπε οὗ ψβϊοἢ ἰβ βυρετἤμσουβ, ἀπά 1 Πᾶνα 

τπετγείογε βιγίοκεπ οὐ ἴῃς ἢγβε Ὁ52» Ὁ» 229. Αμραδΐῃ, ἔογῦ 20 Ὁ» νῈ βΒβου]ὰ 

τεδὰ νὴ Ὁ) ψ| ἢ δ, ἀπα παν Ἴϑ τοπτ ΩΝ ὙΥῚ ἰδ δὴ ἱπροββῖθ]Ὲ ἐχργεββίοη πὰ 
ταῦθ ἤάνε Ῥθθη ἼΣΩΣ ΓῪ ὙΥΥ: κατὰ τὴν ὁδὸν τῆς ἐλαίας τῆς ἐν τῇ ἐρήμῳ Οἵ 

ῬΓΟΡΑΡΙΥ τεργεβοηῖβ (8, ἀπά ἰξ 18 ποῖ παρ ββαγυ ἴο τεοοηβίγαιοϊ ᾿ς! ὙῚ 

ὍΣΟΣ ἜΦΝ ΤῚΣ 85 ἰ8 ἄοπα Ὀγ Ὁγ., Βυ. --- 34. γὴν Ὀὐ0π Ὁ3}] ἰ5. Ἔδβ]Υ δοοουπίοά 
ἴον, 458 ἴπε ἰηβεγίίοη οἵ ἃ ἰδῖεσ β8ογῖρε, νῇοβε ροϊπϊ οἵ νἱενν νγὰβ ἴπαὶ οἵ {ῃε 

ΟὨτοπίοϊετ. ΔΛ βἰπυ]ασ ἰπβεγί οι ἰβ ΠΥ ἩνΠΙΟ Ὀείγαγβ 1156} ΟΥ̓ ἰ15 ἀἰετγοηος 

οἵ ροκίτίοη ἱπ ἴῃς Μ55. οὗἉ (δ. --- 5 Ν 5] Κυρίον (5 νυ ΗΙ ἢ α8ο δἠἀς ἀπὸ βαιθάρ 

τ ἢ 1 οτἰρῖπαὶ σδῃ ΟἿΪΥΚ ταργοβαηΐ 1.25, ΤῊς νοῦ ἸΣῚ 15 Ργο Δ ὈΪΥ ἔοτ 

ὩΣ, ὍΤῊς ἀπὶρτηδίϊοαι, ἌΓΩΝ ὍΡῚ ΙΏΔΥ ῬΟΒΒΙΌΙΥ πιεαῃ ἀηεἶ Αῤίαίλα» ογεγεώ 

(ϑδουίῆςε8) 88 [)ανι ἃ ἢδὰ ἄοπε ὁπ ἃποῖμετ Ἰουγπεὺ οὔ ἴἢς Ατκ. Βυΐϊ ψε που] 
ἐχροοὶ [86 οδ]εοῖ ἴο θὲ ἐχργεβδβεί, ἃπὰ 5 ἴῃς νψνοτὰβ αγὲ οὐ τοὰ Ὀγ 65, {ΠῸῪ 

ἃτε Ργορϑῦγ ἄμα ἴο δὴ αἰϊεπιρὶ ἴο γτεδάπις {πε ἀἰβρίδοεὰ Αἰαῖπαγ ἱπῖο τῆς 
ἴεχί. --- 36. }»5] (Θ' δά ἀβ ἸΡῸ3 3Φ} δἀορίεὰ Ὁγ Βα. Βαϊ ἰξ 5 ποῖ πεοεββαγῦ 

ἴο [ῃ6 8εη86, ἀπά ἱπβουίίοῃ 15 πῖοῦα {κεν τΠᾶπ Οπλ βίο μη. ---- Ν }] ὄψομαι (51". 
-- 97. πΝΥ] 5 οῦβουτα. [Ιἐ ἰβ ἴάκεὴ 'Ὺ ἔν". ἃ5 δὴ δγεββ ἴο Ζδίοκ, 85 1 ἢς 
ψνοτα ἃ σεδγ΄, ΜΉΪΟΝ ἀοεβ ποῖ ἀρρεᾶγ ἴο ὃς ἴῃς [λοῖϊ, (ΡΒ τοδάβ γν Ὁ νυν Ιοἢ 5 8ι15- 
Ῥί οἵου ἔτοπι ἰϊ5 γεοῦγγεηος δ [πῈ θερὶπηΐηρ οἵ ν.23, 6. ΒΌΡροβ65 δῃ ἰηβεγίίοι 

Φιλπ 1π55 Μ ΒΙΟΝ μὰ5 θεεη οοτγαρίεα ἱπίο ἴῃς ργεβεπῖ τοχῖ, [11 15 ἱπῃροββίθ]ς ἴο 

ἀεοίάς ν ἢ σετίαἰπῖγ. Εοτ π2Φ, 1 ἀπὶ ἱποϊπεα ἴο τεδὰ 2 Ψ' (1πς ρατγιῖο! ρ]ε)) --- 

ἴδε 5 Βανίπρ οοπὶς ἔτοπι [ἢ [ΟἸ]οννηρ ψρογα. --- 38. ΣΎ ΓΥ2}32] ἰδ Ῥγό Δ ΟΪΥ 

ςοτοςῖ, Τῆς Ογά βυθβιϊευϊεβ “ὍΠ ΤΊΣ) Ἵ}2 ννῃῖο ἢ 15 ἰδυτοϊορίοα!. (51 Πηά5 ἃ 

τεΐεγεπος ἴο πε δᾶπιεὲ ἤίίεγηδες Οἷύε πλεπιϊοπεα ἀρονς. --- 30. 12} ρτοῦ- 
ΔΌΪΥ ὥΦφὴ ΟΒ, 186 Ατκ Ρεΐηρ πε βυδ)]εοῖ, 

80. Πανίά ποῦν ἴα Καθ ὉΡ ἢΐβ τράγο, ροίῃρς ἃρ ἴῃε δβοθηΐ οὗ 
ΟἸϊνεῖ νι ἢΪ5 μεδά οονεγεα δηά 5 δεῖ Ὀᾶγε, Ὀοτῇ βίρῃϑβ οὗ ρτίεἴ. 
ΠΕ Ρεδορίε αἷϑδο οονεσβά τπεὶγ μθδὰβ μα τὐεμ! μῤ, τοεοῤίηρ ας τὴεν 
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τυεμὲ --- 381. Οἡ Πεατγίηρ οἵ ἴδε ἀείεοσοηῃ οἵ Αἰ θορμοὶ, Τ)ανα 
Ῥίαγο: Ζμρη {δε εοιρισεὶ οὐ Αλμοῤῥεὶ ἴρ γροέξληεος, Ο γαξεσεᾷ ’ 
Α5. τειπαγκεά ἀὔονε, Αμιμόορῇαὶ, ἴῃ6 ρταπα(διμεσ οἵ Βαίμϑ εθα, 

μαὰ ἃ 50 6οία τεάβοη ἴο 566 ἴῃς ἀδϑιίγαποιίοη οἵ Πανὶ. --- ὃ2. Α5 

᾿λανϊὰ ννὰβ ἐονεμρ ἕο “6 ἀϊ το τυλέγε ομς τοονφἠζς Οοα Ἴ Ξατιςῖα- 

διὶθβ οὐ [6 Ἀ}Π5 ἀγα ἴοο ψε}}] Κπονῃ ἴὸ πεϑά τειηδγκ. --- 7ΖΖε σε 
»ιοὐ ἀἔὁἔὁμμ Πωσλαὶ τὴς Αγζιίίς 6 μιεπαὶ οὐ Φαυϊα, τοὐδὰ Δἴ ὥζσσεζε 

γεμέ ἀπε] κα γὰ μβοη ἀΐς ἀδαα ] τὰς ρἴδοα οὐ ἔδιηῖν ἔγοπι νος ἢ Β6 
δοῖ ἰδ ἤδηλ6 ἰβ ἀηκΚηόνη. --- 33, 84. Πᾶνα 5665 ἰη Ηυβμαὶ δ1 
ἰηϑίταπιοηΐ ἰοσ σουηϊοτδοίίηρ ἴῃ 6 ἰηἤιπδησς οὗ ΑΒ Πορἢε]: 27. ϑἄοδε 

δὺ τοὐ ἦ νις, ἕδος σλα δ δε αὶ ὀμγάδη το μιδ, ὀπή 7 σι, γείεγη ἢ ἡᾷξ 
εἰν «πα σαν 9 Αδεαίονι. 7 ἀνὶ τάν φεγυαπί, Ο ζίηρ. .. Ἰάεη ἤάϑιε 

ἐαλδ ὀγίην ἴο πομρὴΐ γον νι ἠλὲ ἐομποεὶ οΥΓ Αλίδιοῤλο!} τῃς βεὴ- 

ἴδησα ἰ5 ἃ {Ππ||6 σοπηρ!ςαϊεὰ Ὁγ ἴῃς Ἰδηστῃ οὗ ἴῃ6 βρβεςὴ ψῃϊς ἢ 

Ἡι5]ναὶ ἰ5 ἴο πιακε ἴο Αὐβαίοπι. Τὴθ δρραγβθηΐ 56η86 οἵ ἴἴ ἰ5 : Ζᾷν 

σεόγυαμέ τοῦῃ 7 ὁε, Ο δέησ, τᾶν )αϑιορὶς τογυαμί τᾶς 7 7ογηιεγν, 

απ ποτῦ 7 δὶ {ἔην σωναν Βαϊ ἂἃ5 ἴη6 Ηεῦγον ἰ5 ιυϊςναγά, ἰἴ 15 

Ροβπῖθ]6 ἀπὰς τς τεχὶ ἢᾶ5 βυβεγεά. (ὅ σετίαϊη]γν τεδά βοπιθίῃίηρ 
αὐτο αἰβοτγοης ἴῃ ρατί οὗἩ ἴῃ6 βϑηΐβθβησε: 7Ζἅν ὀγοζάεγς ἤἄστό σοηδ 

στοάν απο {16 ξύλ ιν μαϑιοῦ ἀας σομθ σῦαν αὐίεν [1λερι], ποτὺ 7 

αι ἐδν σογυαν , Ο δύηρ’ ἰεί νιὲ ἤἄσε, 7 λαῦό ὀδφη 1ἢ} ,α δον» σεγυσηΐ 

ἀεγοίοζογε, μα ποτὺ 7 ἂν τἄν φεγυαρέ, --- 35, 38. αν ἃ ἱπβίπιςῖς 
Ἡΐϑμαὶ το Κεαρ Ζαήοϊς δῃὰ ΑὈἰδίμαγ ἰηἰογπιθά, ἀπά ἴο βεπὰ νογὰ 

Ὀγ {ΠΟΤ 5οὴ5 ἃ5 ἢὰ8 αἰγεδὰγ Ὀδδθὴ ρδῃπεά, οἴ, ν.33.--- 87. Α5. ἃ 
τοϑαϊ οὗὨἨ 115 δένίςβ, Η υ5ῃαὶ τείυσγης ἴο ἴΠ6 οἷν, τοδοῃϊηρ ἰξ ἀρουῖ 
{Π6 τίηης οὗὁἨ Αὐϑαϊοιῃ᾿ 5 ἀγγῖνδὶ. 

80. ὙΝῪ ΨΦῸΝ 107] ψε ἢηα ὈΦΝῸ ἸῸΠῚ ἴῃ 7ετ, 143 εγε αἶβο ἴὲ ἰ ἃ βῖριι οὗ 
βτὶεῖ, --- 81. Ὑγ}} τεδὰ πὐτῦν ἢ ΘΟ ἀπὰ 2. Μ55. οἵἩ 8). [Ι( 15 ὑππεοδββαυυ 
Βονγενεῦ ἴο σῆδηρε [ἢ νεγῦ ἴο Ὧπ (Β.). --- 83, »3Ν] ὁ ἀρχιέταιρος Δανείδ (ὃ 

85 ἰη 1616,ι. Τῆς οτίρίπαὶ (δ ννδ8 ὁ ̓ Αρχὶ ἑταῖρος Δαυείδ, οἵ νυν ἢϊσἢ ννε ἢανε ἴγδσθβ 

ἴῃ ἃ ἔενν 55, ΤὴΒ [πὸ πάβ οὐ θοοπ σοπιραηίοηβ οὗ ἴῃς Κίῃρ ψγεσε ἃ βρεςῖδὶ 

οἶα58 οἵ σουγίίετβ, 85. ἴξ ννουὰ βεεπ. Τῆς Αὐκίῖεβ ἂγὲ τηεπιϊοπεά 08. τόξ 

Ῥεΐνγεεῃ [λιΖ δη Αἴδγοίῃ. -- 84, ΤῊς ἀἰβιου εἶο5 ἢ τῆς τεςεῖνεά εχ ἴῃ (ἢ ς 
τ α]ς οὗ τε νεῦβε ἃγε ἴπεϑε: ΠΠΝ 8. ἴῃ 8η ἀπυβυδὶ ροβιτίου δηὰ βοραγαϊθὰ 

ὉΥ Ἴοπ ἴτοιη [18 βυθ]θοῖ ὉΝ; ΒΟ ὉΝῚ Πᾶνα ἴπ6 Υ οἵ ἴπε ἀροάοβὶβ νυ ιἰςῃ 15 
σετία! γ οχίγοπηε (γ.)}; δηὰ πε οἴδυβε ΤΣ ὩΝῚ τεροαὶβ ἴΠε ἤγθι. Αἱ ἴῃς 
ορεπὶηρ γε Βῃου]ὰ Ἔχρεοῖ ἃ βαϊυϊαϊίοῃ οἵ ἴῃς Κίπρ. (δ [88 (νὰ δἰ ρμὶ νατῖα" 

(015) : διεληλύθασιν οἱ ἀδελφοί σου, καὶ ὁ βασιλεὺς κατόπισθέν μου διελήλυθεν 

ὁ πατήρ σον ἴο ννὨΪΟ} ἰὲὶ δἀ4.5 τῆς τεδάϊηῃρ οἵ ΚΞ ἰπ ἃ βεοοηὰ ἰγδηβίαἰίοῃ, οπΪῦ 

β{ᾷ 
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το ογίηρ πλπν ΕΥ̓ ἔασόν με ζῆσαι. Τὶ 8 ποῖ ἱπιροβαῖθ]ε τῃαὶ (πε οτὶρίπαὶ μά 
8016 8.08 τείεγεμος 85 τῃἰ5: 2.)1 ὁγοίλεγ ἀας ῥασεεα ατυαγ, ἀγα ἦς δἰ ἐὰν 

7}εμάεν λας ρας ει στα» αὔέεν ἀΐπε (ΚΙ.). Τβὲε ϑϑυτηρίίοη {πᾶϊ 1λαν ἃ νγὰβ ἃ5 
βοοά δ5 ἀεδὰ ψουϊὰ δὲ βαδιϊεγίηρ ἴο Αὐρβαίοπι. Τῆς ἐσέ γιέ ἔνε 86 Ὲ:8 ἴο ὺ5 

““ἴοο οὐγτίϑἢ ᾿" ({ ε.), θαϊ ἴξ πιϊρϊ ποῖ 80 5ἰγικε δπη οτβηῖαὶ.--- 886. 2} 19 

οοἀά, Βανε π)ῆν νὨϊ ἢ 8 4180 τεδὰ ὃὉγ ὅ". Αἱ [με επὰ οἵ τῇϊβ νεῖβε (5 ἱπβετίβ 
ἃ τερεϊτου οὗ ψμαῖ Ηυβμαὶ νγὰβ εχρεοῖβα ἴο 5880 ἴο ΑὈβδίοιι.--- 87, πρ] τῃς 
Ῥοϊηϊίπρ 5 υπυϑιαὶ, οἵ, (ε5.25 93 δ, -τ᾿ Ν2}] οἱ ἴῃς ἴδεπβε οἴ. Πανίάβοῃ, δ γπίαχ, 

45, εν". 2, Ὦτ., Τρ 5ε58, 27 γ. 

ΧΥ͂Ι. 1. Τῆε δοσουηῖΐ (Ο]]ονν5 ἴῃς ἔογίιπεβ οἵ Πανὶ. θη μ6 

διὰ ροῖ ἃ {Ππ||6 θεγοηά {6 βυτηγαῖῖ, Ζέίδα 14ε σεγυαπί οὗ 7εγτὀαα 
»ιοί ἀΐημι] Πανίηρ οοπια ἴτοπῃ ἴῃς οἰΐγ, ἰξ νου ]Ἱὰ δθεῖη, ὈῪ δῃοῖθοῦ 

τοδά ; τυίὰ α ραν οΥ α55ἐς τασαϊα, ἀπά πύο ἀμπάγεα ἰρασές οΥ ὀγεαά 

σπά α ἀμπαάγεῶ ὀμπολεός οὗ γαϊείη5 οἴ, τ 8. 2518, ΤΗΣ δυο ἀμηπάγεα 
“7 ημὴ νετα Ῥτορδ νυ ἢρβ, Απι. 8., --- 2. Τὸ τῆς Κίηρ᾽ 5 ααεϑιίοη 
Ζιῖδα τερὶϊε5 {παῖ τη 5 5 ῥσγονίβίοη ἕογ 186 Κίηρ᾽ 5 Πουβεῃοΐα. ---- 

8. ἃ. Διτῖμοσ αυεϑιίίοη σοποθσζηΐηρ, Π15 τ ϑϑῖεσ Ὀστίηρβ οὐδ ἴῃ 6 ΤΕΡΙΥ : 

“ἴἶε γοριαΐης ἐπ εγμδαίεηι, γον ἦς τλῖπᾷς Ζ7ο- αν τοῦὴν τὰς ἀσιφε 9 

7 γαοὶ ρίυε μις δαεξ νιν χα ίλεγς ξιίηισάοηι ἰΐ 15 ῬοββίὉ]6 τπαὶ Με Ὸ- 

Ῥαδὶ μαά πὲ ἰάεα ἴμαὶ ἴπ6 ρορυ δῦ ἀἰδίυγθαπος ννουἹὰ Ὀτηρ ἴῃ 6 

μουβα οἵ ϑ4υ] δραΐη ἴο ἴῃς ἔτοηῖ. Βυΐ ἴξ ἰ5 Παγάϊν ΠΠΚεὶγ τῃαὶ ες, 

ἃ ΟΠΡΡΙε, βΒῃουα ἐχρεοῖ ἴο Ὀὲ τΠεἰγ οποίος ἕογ ἴῃς τσοηθ. Ὑῆε 

ἐχουβε ρίνθη ἰαῖεγ ὉγῪΥ Μεηθθαδὶ Ὠἰπλβ ] ἢ δοσουηῖβ 50 ἘΠ Οἱ ΕΛΕΥ (ῸΓ 
ἮΪ5. ταπηαϊηΐηρ Ὀδηϊηαά, δηα ννὲ τηυδῖ βρροβε Ζ104᾽5 δοσυβαίίοη 

βἰδηάοθτουβ. ---4. ΤῊΣ Κίηρ Ὀε]ΐοναβ ἴῃ ἴῃ 6 πη ΨῃΟ ἢ45 ἄοης Ὠΐπὶ 
ἃ Κίπάπεϑβ, δπὰ νἱίμοιῖ ψαϊτηρ ἴο ἤεὰγ ἴῃ6 ΟΕ 5:46 ρίνεβ Ἀπ 
41} Μεγ 4415 ργορεγίγ. Ζίρα δοκηονθάρεβ ἴμ 6 ρὶς Όγ οὈείβαηςα 
Δ ἃ ῥγᾶγεὺ ἴοτ ἴῃ Κἰηρ᾽5 σοπιηιδα ἔνουτγ. 

1. τ21} ΚΙ. σοπ)εοῖατεβ ἸΌΡῚ, ἀπά ἴπ ίδοϊ ἵνγο 85568 86δετῃ ἰηϑυβῆςϊεπΐ ἴογ ἴῃς 
οοςδϑίοῃ. --- Ὁ} 18. ἰγαῃβιαϊεὰ ὈὉγ (58 φοίνικες, θυϊ Ὀγ (5 παλάθαι; ἴῃε οἴπετῖ 

νεγβίοῃϑ βεατι ἴο ἔδνουγ [με Ἰαἴζετγ. --- 3. Ὀγῦπον ΑἸ, Ὁπῦτν Ογό. ὌΠ ἰδιΐεσ 
966 ΠῚ8 ἴο δ6 ςοττεοῖ, --- 8. ΤΊ) 85 ἱπαϊςαῖθα ρους (οπ 1 8. 1.528) ργορδθὶυ 

ἃ [α͵56 5ρε ηρ οὗ γϑ5 Ὁ. --- 4. ̓γΉΠΠΦΠ] 7 ὁστν νεγϑοὶ ἴὰ σταιταάα. 

ὅ. Τῆε πεχὶ ἱποίάθηϊ ννδβ [685 ἀρτθθδῦϊδ. --- 77.6 ἀΐηρ σαϑις Ὁ 

Βαλμγίν] τ 6 ν] Πἀρ6 δἰσεδαν πιθηιϊοηδά ἰὴ [λ6 δοοοιηῖ οὗ ΜίςΠΑ]᾿5 
τείυγη, 4.5, Ιἰ ββεπβ ἴο ἢᾶνε Ὀδδηῃ οἡ αἰβιίης ον Βεη)αδηλίτε τοστὶ- 

ἴοτγ. ζΖ7΄ὅεγε ἐαγηό ομ ὦ "πα οὗ τὰς εἶαπ οὗ ϑαι τυλοσό πᾶσι τας 

δλληισὶ σοὶ φΓ Οεγα, ἐμγεοίησ ας ἀξ φαρ!ό. ---- β, Ἠΐ5 ἈΟΒΕΠΠΎ ννὰ5 
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τοδάς Κηονῃ ὉΥ͂ ἢΐβ δοιΐοηβ 45 γψὲὰ]] δ5 ᾿ἢἷβ πνοτάβ : “72 σρμσ 
αυϊώ απο αὐ ἀϊς οδέεσγς απα αὐ τς ῥεοῤίε απο αὐ δὴο τοίεγς αἴ 

λὶς γίρλέ λαμ απ αἵ Δἰς 7. εἰνῖ5 ταργαβθηίβ [μ6 Κίηρ βυττουπάδα 

Ὁγ δἰ Ὀοάγ-ρυδτα. --- 7, 8. ΘΠ ΠΏε1 5. νογὰβ ψεγα : Οδ ζῆεε ροπε, 
“εἰ {ἀέε ρολις, υἱέξ αναἱ ἐγμο απ " Υαλεσεὰ λας ὀγομρλ ὀσεξ μῤοηι 

ἠάεε αἦ τὰς ὀμοοω φῇ “76 ἀομδε ο7 ϑαμ1 ἢ 5 Ἰδίηρεσ νγὰβ ὑγοῦδ 
ποῖ ἀποοπηποη ἴῃ Βεη͵απῖὶη. 'ε οουἹὰ σοηάοης ἰΐ ἰΓ [6 οσηογ 

Πα ποί 5ῃονῃ 5:1 ΟὈβθαυϊουβη 655 δὶ ἃ ἰδίου ἀδῖα. --- βελοί 2ὴ:ε 

᾿ ποῖν ἵν Τὰν «αῤανεν 5] ἃ ϑρβοΐδοϊα ἴο 811 πε. ---" 9. ΑὈιβῃιαὶ 15 
τεδάγ ἴο ἄνεῆρε ἴμε ἰηβυ: ἄἍἄκ σλομίαῖ “λἴς ἡσαα ἄορ εμγεθ γι» 

Δγα “6 ζίηρ 7 οἴ. οἷ. ---10. Παν!ά ἀεηΐεβ τπαὶ 6 ἢδ5 δηγιπίηρ πὶ 
σοπλπιοι ΜΙΤἢ ἴῃ 6 νἱο]οηΐ τε ρεγ οὗ ἴΠ6 8οηβ οἵ Ζεγιίδῃ: ἤλεη 

γαλτυεὰ λας φαΐ ΤῸ ἀΐνε: Ομ Ζαυϊω " ἡλεη τοῖο σλαΐ σαν: ΤΡᾺΡ 

λασί σε ἄρπς “ο7 Τῆς ἰπβίοϊίοη νγὰβ οὗ ἀϊνίης ογάετγίηρ, δηά 
τσϑὲ Ὀ6. Ῥοζὴθ ραιιθηῖν.--- 11. Α βθοοηῃά τοηηατῖς οἡ ἴῃ 6 5δπι6 

5 ]εοῖ: 27» σομ τῦλο κανις ἤγουν μὲν δοιυεῖς σεεξς τιν ἤζσ, λοῖν νὙιμεὰ 

σισγέ ἐμ Βεη γα] ἰδ ἜΧουΒΆΌ ]Ε. --- 12, Σγελαπες γὙαλτοεά τοῦ 
ἐροζ πον 7)" αὐΖίσλίον ἀηα γέβαγ νις φορά 70» ἀἰς ἐμγοῖης τλὶς 44}} 

Νεβῖε (δ ή]αγγίηαίέη, Ρ. 18) σογραγαβ ἴπΠ6 Οοταη (6852), ψἤοτε τμῈ 

ΟΥ̓ΏΕΙΒ οὗ ἴῃς Ὀ]αϑιεα ραγάβθη 54} : “Ῥεγῆαρβ οὖγ [ογά ν]]] σίσε μς 
ἦη ἐχελπαηρό ἃ Ὀεῖῖεῦ τμδῃ ἰϊ.᾽" --- 18, Α5. αν ά σοπιϊπυεά 5 )ουγ- 
ὯΘΥ, δλίνιοὶ τὐεηιέ αὐρηρ ομ {6 οἱἶδ 9 δι6 νιομρηίαίηι ῥαγαζες τοῦτὰ 

λίρι, πργοίην ας ἠέ τὐονί, απα “ἄγειν οἴροπές ἀπά ἡμ5 1] τλοτα ἃ5 ΔῈ 

ἐχργοϑϑίοη οὗ ἢαιγθα τἤδῃ Μιὰ τμ6 ἀχρεοίϊαδιίοη οὗἉ ᾿πῆϊοτηρ θΟΑΠΥ 

ἰηΐατγ. --- 14. 850 τὲ Κίηρ δηά τε ρεορὶε σαπις ἴο (ἢ βϑοπιὲ ρἷδεα 

186 παπια οὗ νῇϊοϊι 15 ἰοϑί) απ ἀξ γεϊρεσλε λίνισεζ Ἰλόγε. 

δ. Ν2Υ] ἰ8 ἴῃς ψτοπρ ἴεηβε, δῃὰ 5ῃου]ὰ ὃς οοτγεοϊεά ἴο Ν 3"), 80 Δρραγεῃί 
Φ. Νῆε 5μουϊὰ Βονενοῦ ἐχρεςὶ ἴῃς ογάθσ ΝὩ τὶ Ὄπ, οδαλνεεὶ 15 ἴῃς παπὶς οὗ 

βενεγαὶ ἡγθπ ἴπ ἴπε βίου οὗ Ισγαᾶθεὶ. Τῆς Βεπ)απηῖζε οἶδπ Οεγα ἰ5 τπεπιὶοπεὰ 

Οεη. 4651 14, χ1ῦ,.---Θ. ὈΝΌΦΨΌΥ ))2)} ἂ5 ἴπῃε Βεπ)αηγῖταβ ἃγα εἰβεύμεγε τερ- 
ταβοηῖθα 5 δι ἀοχίγουβ (4, 2016) οπε ἰ5. ἰεπιρίεὰ ἴὸ τθᾶκὲ τι ἀεβογῖθε 

ΒΠϊπιοῖ α5 δάγοτυΐηρ νἱτἢ Πῖ5. τρῶς παπὰ δηὰὶ ψν ἢ ἢἰ5 ες. Βαϊ ἴῃ ἀβᾶρὸ Ὁ 
δἰπιοβὶ αἰνιαΥβ τηςδη5 αὐ ἦς γῖρὴ λαπά οἵ ἃ ρετβοῃ οἵ ἃ ἱπίηρ. --- 8. ἼΠΡ2 Ἴ)5)] 

καὶ ἔδειξέ σοι τὴν κακίαν σου 651. ἰδ ρτοΡὈΙΪΥ ΟἾΪΥ ἃ ἔτεα ἱγαπβίαϊίοη, που ρ ἴΐ 

ΠΙΔΥ ῬΟΒΒΙΟΙΥ ἱΠΊΡῚῪ ἼΣΡ ἽΝ, ττ- 10. δθρν 5] τὰς Ογξ δπρν πὸ ἀοο5 ποῖ βεεπὶ 

ἴο ΒεοΙρ. [ἱ ἰβ αν κνγά ἴο )οΐπ ψ ἢ ναὶ (ΟἸ]οννΒ: τολεη Δε ἐγϑες ἀπαὶ τοἦθη 

γαλτυεὰλ “αγε. ἐμγϑς. 1 βυβροοὶ ἴπαὶ ΚΙ. 15 τρῃι ἴῃ τεδάϊπρ μετα 85. Ῥεῖον, 

[λνουτεά αἶβδο ὈΥ (δ, Ὀδρν Ὁ πὴπιι δ ἀὐρε ἐγ) ΡΆθρ Υαλτυεὰ λας τατά, 

εἴς. τ 21] Ὁ Ογέ. --- 11. ΤῊ νεῖβε ἰβ βυρροβεὰ ὮὉγ ΚΙ. ἴο Ῥὲ ἃ Ρβγδρῆγαβε οὗ 
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ἴδε ργεσεάϊηρ. Ὑδοτε 56 Ὲπὶ5 ΠΟ τεᾶϑοῃ, δονενεῦ, ῬῬ»ὮΥ {Πε Κῖπρ τπΔῪ ποῖ δαᾶνε 

τοδᾶς ποτα ἴἢδπ ὁπ6 τεπιδεῖς οα ἴῃς δᾶπηθ βυθ]εςῖ, --- 13. )}2]} ἰ5 ἀουθι]ε55 

ἴον "2);3. ΒΑΌΘΙ πῖοαὶ Βα  ]εῖγ 5665 ἤετα οπὲ οὗ ἴῃς 7 ψψιριο δοῤάεγ νι, 5ὰ0- 
Ῥοβίπρ ἴδε οτρίπαὶ τεδάϊπρ ἴὸ ἢᾶνα εθη })}»8 : τοὐζὰ δὲς ογε, νν Ϊϊ ἢ νιᾶ5 σὁμβαηρεά 

ἴο ἀνοἱϊὰ δπι Ὡγοροπιογρἢϊδπι (Οεῖρετ, ζγγεολγεμί, Ρ. 325). Ὑῆὲ Ογά τεδάβ ")}}8 
ὙὨΙΟΝ 5 ἱπιεπάβα ἴο πιεδῃ τερον γι} ἐέαγ:. Βαϊ βυςἢ ἃ πηεδῃϊπρ ἔοσ }"» 5 ψ τ ἢ- 

ουΐ ράγδ}}6]. 05 ψ τ τῆς ροηϊῖνε οὐ (Βς οδ]εοῖ, δε «ἦρε εονενε δα ἀρ δὲ 
δ, ἰδ. ΠΟΠΙΓΑΥΥ ἴο ἈΠΔΙΟΡΎ. --- 55} ἰ5 ἴπ6 τεδαϊπρ οἵ Βαθῦ ἀπά Οἰπβυυγρ, 

ὙνΠεγεᾶβ {πε πιδ)ουγ οὗ ρτἰπιεὰ εὐϊίοπβ πᾶνε ὑπῦρ ἴῃ ἐπε τεχῖ, ἢ γσῦορ Ογά, 

-- 18. ὈδΡρνν 155] 5. ποῖ πε ὑϑιλὶ ἔοσπι οὐ βυο ἃ ρῆγαβε, ἀπὰὶ ἴξ 18. ροβϑβίθ]α 
τμαι γτι ᾽ἴ5 δπ εὐζοπδοὺβ ἰπϑετιίοη; ἰξ ἰβ Ἰδοκίπρ ἱπ 3. --τ ΡῈ 5] τε βεςοπά 

τἶπια 15 ἀν κνναγά : ἐκ πλαγίων αὐτοῦ (58: ἐπ᾽ αὐτόν (51.352. τὴηᾶγ Ὀ6 σοπ]εείωταὶ 
τεπάεγπρβ οηγ, δὰϊ 5ῆον ἴῃς αἀἰβησα οὗἩ [86 ννοζά. --- 14. Ὁ»0»}} νὰ ὀχρϑοῖ 

1ῃς παᾶηιε οἵ τῆς ρίδες, ἀπά ἰΐ 15 ροββί]ε [Πδΐ ὍΣΟ γεργεβεπίβ δυο ἢ ἃ πᾶμε; 

οἰ βέγννῖβε ὁμ8 μα5 ἀτορρεά ουΐ : παρὰ τὸν Ἰορδάνην (Ὁ Ἰσοκ5 Π|Κε ἃ οοπ)δοΐαγα. 
Ιῃ 1528 Πανὶ ὰ ἐχρεοίς ἴο Ἰοάρε δὲ ἴπε Ἴ)ποτι ΓΥΣ», ἀπά ἴῃ 1716 ψὲ ἢπά Πίπι δἱ 
ναὶ 15 ἰηϊεπάβα ἴο δὲ {πε βᾶπλε ρἷδοβ. ῬΟββί]ν [Π]58 πᾶπιε οὔοα βίοοά Βετζε. 
-τ-  Ό}}] οἴ, ἔχ. 2312, 

. 

15. ΤὴΘ πατγαῖϊνα πον Ἰθανοθ Πανὶ, ἰῃ ογάθγ ἴο ϑῆον ἢον 

τηϊηρθ ἄγ ροίηρ δ Τεπιϑαίΐεση. ΑὈὐϑαΐοτη δὰ ἴακθὴ ροβϑβθββίοῃ 

νους ορροβιιοη. ὙΠπὲ ρορυΐᾶοα βεεὴ ἴο πᾶν Ὀδθὴ οἡ ἢΐβ5 

5:46, [ἴ νν τῦαν ὑιάρε Ὀγ ἴῃς δϑϑεγίοη παῖ “ἐς γίεη οὗ “γα τλλὰβ 
Ὧ]5 {τδΐη. -- 16. “πα σοι μολαὶ δ. Αγ ίε, δι.  ίεμα ο΄ δαυϊά, 

ἐανις το Αὐὀταίρνι ἀπά ταί: ζόης ὄνε 4η6 ἀἰπρ, Αὀδαίονι οαϊά.: 15 Χ 

τἀλῖς τἂν "επί 70» τὰν 9 ήηιεπαά» ϑαςῇ 5θβη}β ἴο ὃ6 1Π6 οοῃβίσαο- 

τίοη οἵ {Π6 ξεπίεηςα. --- 18. Τῆς αιεβιίοηβ οὐ ΑὈϑβαϊοπι ἱπιρὶῪ ταὶ 

Ηυβμαὶ 5μουὰ μανε βοῆς ψιῖῃ Πανὶ, ἴο ψῃϊοἢ ἱπηρ]! σατο δ 

ΤΕρΡΙΪε5 : δ. 207. τρλοηὶ γαλτοελ ρα ἡλιὲς ῥεοῤίξ απ αὐ γαθ Αὶ 
ἀασύε ἐλοσθη -- ο λύε τρί 7 δείοηρ ἀπε τοῦδ ἀνε τοί 2 ἀνε} τ 6 
σομλ ϊπδίίοη οἵ (σοά᾽ 5 ψ}}} ἀπά πε νν}}} οἵ τῇς ρεορὶβ ονδγγι]ε5 4}} 

εἶδε. Ὑῇε ἢαίζεγν ἰ5 οὐνίουϑ. --- 19. “44 ἐπ τῴε σεεοπ ῥίαξε : 
ἤσλονι «ἀομέα 7. τεγυε) οδηομία ἐξ ποί δέ ἀϊΐς τοῦ! 2] τῃαΐῖ ἰ5, 1ῃ6 
80ὴ οὗ ἴπε {πδϑπά ͵υ5ῖ αἰ ἀεὰ το. ὙΠῸ ϑρεαϊεσ δηάβανοιτβ ἴὸ 

δῆον ἴῃαι (ἢς ΠΘηἀϑῃϊρ 15 θεϑὶ τηδηϊεϑίεα Ὁγ τυτηΐηρ ἴο [ἢ 80ῃ : 

Α. 7 λατυε τεγυνειΐ τῳ» )αδιεγ, 5ο τοῖᾷ 7 τόγυέ {πε} τε ἤπηε ψογάβ 
5 ΠΠοε ἴοσ ἴῃ οσσαϑβίοῃ. 

1δ. “σ᾽ ψὺν Ὀγπ 52} καὶ πᾶς ἀνὴρ Ἰσραήλ 8. ΤΉῊς Ἰαιῖετ 5εεπιβ οτἱρίπαὶ, 
-- 10. θ0π "λ] ἰβ ρίνεῃι οπἱὶγ οπος ἱπ ῷ. Τῆς ἀροάοβὶβ βεετβ ἴο Ῥερὶπ ἢ 

νυ], -- 18. κὉ] τὰς βεσοπὰ {πε ἰ5 οοτγεοις Ὀγ ἴῃς Ογό ἴο Ὁ, ψ ἰσἢ 8. Ἔββεῃ- 

εἰα!, --- ΠΙΣῚ ὉΡ.Υ] τείετβ ἴο ἴῃς ρεορὶς ἴδμεγε ργεϑεηῖ: καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ (51 ἴῃ 
σοππεχίοι ψΠῈ ταὶ (ο]]ονν5 15 ἰδυϊο]ορίςαὶ, 

π᾿ ΚΤ" ὃ; -, 
Ὰ 4 ἀν δι ει αι «"διφ τι ἀλλο ὑπ ΡΣ ΟἿΣ ὠντ ὰ Πέ  ἢ 

᾿ τ , 

τὸ δ ὅν δν ΟΕ 9 κα αν ᾿ “᾽ν Ἄ πὴ Ὁ Ἄρυδ τον, “4. ἐλ ρν [ ἘΡΩ͂, Ε᾿ ω:ε τὰν ΓΗ .ν 
: ; . ῃ ᾿ ΙΝ ν - τ ͵ 

Χι- τ πεν διδι  δὺ» ἐρ τ ἀάφενα ἡ ΡΤ 
Ρ, τς 7 Ἧ 

,,.» - 

ἕ ΄ - Α, Ῥ ς Ξ Ἢ Ἧς 
͵ «}}ν Ν ὯΝ δ Ὡ Αι 5» 7 

- “ΖΕ 
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20. Αὔβαίοῃι δ9 8 δάνϊςςε οοποεγηΐηρ ἴῃς ἤγϑϊ βἴθρ. --- 21. ΑΒ ἢ- 
ΟΡ] ἰ5 ρσοιιρῖ ψῖτῃ ἨΪ5 τΕρΡὶγ: Οο ἐπ τὰν “ατλορς ἐοπεμδίπες 
τὐλίελ ἦς χὰ Ὁ ἐεοβ “δὲ λοίδε, ἀπά αὐ 7 γα! τοῦ ἀέαν ζάαί ζάσι, 

λασ »νιαας “ἀγεεΐ αὁλογγε οὗ τὰν μα λέν, απ τε λαμπάς “7 αἤ τυλο 

ἄγ οη ἐὰν «τω εὐ δὲ εἰγονιρίλεπεαά } τὰς Ὀτεδοὴ ψουϊά τῃ5 θεὲ πιαᾶε 
ἱπουγαῦῖο, ἀπά οὐ Αὐϑαϊοπιβ εἰς νουϊὰά θὲ τῃ6 ἀεϊεσπιηδίίοη οὗ 

τθη ψῆο Κηον τἢϊ5. Ὅῆε δεῖ δαν ϑθά, ἤοννενοσ, ἰ5 ποῖ ἃ πηεῖα δοῖ 

οἵ νδηϊοῃηηδββ. 7ὴ6 βυσοαβϑι] ἀϑῦγρετγ ἰοοΪκ ροβϑεβϑίοη οἵ ἢϊβ ργεά- 

ἐοαβϑου 5 ἀσγένε ἃ5 ἃ πηδιΐεγ οὗ τίρῃϊ, ἃ5 γε ἤᾶνβ 566 ἴῃ ἴῃ οδϑὲ 

οὗ Πανὶα Πἰπιβε!. ΑὈβαϊοτλβ δοῖ ψγὰ5 ΟὨΪΚ ἴῃ 6 ρυ]]ς δῇῆγπιαιίοῃ 

οἵ τῇς Ἰορίς οἵ ἴῃ 5ἰταδιίοῃ. --- 22. Ζλεν ρίκλεα ἠὰε ἐη ] τῃε 
ὉΠ 4] ἰεπὶ οὗ ἴΠ6 ϑϑηλ θα νϊοἢ ἢας βυτγνίνεά, ἰῃ ἴῃ 6 σΔΠΟΡΥ οὗ 
τε 7εν ἢ πεαάϊηρ σογαοηυ, ἴο οὐγ οὐ ἄάγ. ΑὈὐδβδίοτα ἴῃυ5 

ἴοοῖκ ροββϑεϑβίοῃ οὗ ἴῃς Κιηρ᾽5 τρῃῖβ, ὀζίογε τὰς ἐγες οὔ αἡ 7ςγαεί. 

Ηδά ([ἢϊ5 δυΐμογ Κπονῃ οἵ Ναίῃαη᾽5 ἀδπυποίατίοη οἵ 1ἢ]5 ραηϊβῆ- 

τηδηὶ ἴον Παν 4᾽5 δά υϊϊοιγ, με ψουὰ πᾶνε τηδάς βοπλα δἰ υβίοῃ ἴο 

ἰξ Πετα. --- 28. Τηδῖ ἴμῈ δάνϊςε ἰμυ5 δοῖεα ἀροὴ ψὰ5 }υ5ὲ ψνῃαῖ ἴῃς 

οοοαϑίοη ἀεηγμαηάεά ἰ5 ἰηἀϊοαίιοαὰ ὈΥ {πε δυῖποῦ ἴῃ ἢϊ5 ρδῃεργτίς : 
Ζάε εομηϑε 97 λίδλοῤλεί τυλίελ ἀξ ἐομπεεεα ἐμ ἤάλοος ἄαγς τᾶς ας 

τἀομρὰ οπε ἐηφιωγεα ο7 ἐλε τυογα οὗ Οοά, 

80. 055 .)5] δάἀάγεββεά ἴο ἴδε σοῖς οἴγοῖε οὐ σουῃβείϊοτβ. ---- 31. ὃμ μ)}} 
{τεαεπῖν υβεα οὗὁἉ {πε σοπδυπιπηδίίοπ οὗἁ πιαττίαρε. --- ΓΝ ΓΘ Ν2)] ἴῃς σοπιθὶπᾶ- 

τίοπ οσουγβ πονῇεγα εἶβε, πὰ ἰΐ 15 ροββϑί!ε {μαὶ ἴῃς ΗἼἸΡὮΙ ννᾶ8 ογ ρί παν ψτῖϊ- 

ἴεα : κατήσχυνας τὸν πατέρα σου 6. --- 33. τιν 5] οἵ, ἴῃς ποτὶ οὔ ἴπε Ὀτίάερτοοαι, 

Ρ5. 1956; αἷ5ο  Εϑπιῖ, Αἰ μσλέρ, Ρ. 168 (.; ΜΝ ΈΙΒ., Πωλανινεεαῖ ἐπ Δίεάϊπα, 

Ῥ. 178. --- 23. Τῆς Ογ Ὀἱἀ5 ἱπβοῖῖ βϑν δἴτεγ ὅν ϑν, τ ΒΙΟΒ ἰ8 σου ΔΙ ὨἸῪ διηοοΐμεγ. 

ΧΥ͂ΙΙ. 1-14. ΑΒΣΓΒΠΟΡΙ6] δηὰ Ηπδ)αΙ. --- ἢ ἃ ἀεραῖα 85 ἴο 
1ῃε ποχῖ βἴερ ἴο ὃς ἴαἴκεη, ΑΙ Πορ δὶ σου ῃ56}5 δη ἱπηπηδαϊδία ραΓ- 
δὶς οἵ αν ἃ. Ηυβῃαὶ ὈΥ δὴ εἰδθογαῖβ δυριιπιθηΐ σουηίογαςῖβ ἴῃ 6 

ἱπιρτγεϑϑίοη πιδάθ ὉῪ ΑΒ μορθεὶ, μὰ βεσυγεβ ἄεϊαγ. Τῆδ ἀεραῖα 

ψ 5 Πα] ἃ τ1ῃ6 ἀδγ οἵ τῃ6 δγτῖναὶ ἴῃ [θγαβα]θπι, ἀρ ράγθηΥ δου ἴῃ 6 

Δρρτορτίδιίοη οὗ ἴῃς σοηουδίηαθβ νγᾶ5 ἀεοϊ δα ἀροῃ, Ὀυΐ Ὀείοτε 1 
νμὰ5 σοῃϑαπηπηαῖαά. 

1. ΑΒ ΒΟΡΕΙ 15 Πἰπιβε ἢ τεδᾶγ ἴο ἴάκε ἴῃς βεϊά δραϊηβὲ Πανὶά : 
1: νις εἄσοτε πυείυε Τλομσαπαῖ ταϑη, απα 7) τοίζὶ αγίδε ἀπά βωγεμ 
αυϊα 1ο-πίσλϊ, --- ἢ. ΤῊΣ τἰπ|6 ψὰ58 ἰἀνουγαῦὶε : Α4πάῶ 7 τὐΐδ εονιδ 

“οι ἀΐμε τύλεπ ἀξ ἐς ἐχλαμείά ἀπαᾶ τυεαξ, απα 7, τοῖδ ἐάγοιυ ἀνε 
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ἡπίο α δαπίς, ἀπά αἰ τὴς ῥεοῤίξ τυπὰ αὐ τοὴῇ ες ἀπά 7). τοῖὴπ νι ίε 

216 Ζίησ σύργιό. ὙὍὙΠΕ ρῥίἰοῖατε ἀγαάνγῃ ἢδ5 ἃ ροοά ἀεαὶ οἵ ργορδ  ἰἰγ. 

Πανὶα νγὰϑ ὑγεᾶγΥ δηα ἀἰϊβοουταροά ; ἴπ6 σοπιρδην ψ ἢ Πΐπὶ ψου]ὰ 
δαϑῖϊν 6 ἴσον ἰηΐο ἃ ῥδηΐο ; δηὰ ἰῃ (ἢς σοηδιβίοη ἴΠῃ6 Κίηρ 

ταριῖ ες 5]4ἰη ν ἢ 1116 1ο55 οὗ 1Π|ὸ οἰ εγινίβε. --- 8. Ἀεδάϊηρ ἢ 

(ῦ νε (τηβἰαῖε : “πώ 7 τοῦ ὀγίηρ δαεξ αὐ ἐς ῥεοῥίε Το [εε ας τὴς 

ὀγίἶδ γείμγης 9 ἀέγ ἀμσδαπά, οπῖν ομδ γιαρ ἕλοις φεοξες --- ἀπά αὐ 

4“ἀὲ ῥοεοῤίε «λαΐζ ὃε αἱ ῥεαςε} τε ἤρατε ἰ5 Παϊίατίηρ ἴο ΑΡβαίοτη, ἃ5 
ΜΕ] 25 ἴῃε ᾿πιϊπγατίοη {παῖ Ὠανὶα δἰοηα ἰ5 ἃ ἀἰβίαγθογ οἵ ἴπΠ6 ρβᾶςβ. 

- 4. Τπε δάνίςε σοπιιηθηάεα [561 τὸ Αρϑαΐοπι δηὰ τῆς ἀββθι ] θα 
5ΠΕΙΚἢ 5. --- ὅ. Ηδξ ἀδβῖγεβ ἤοννανεσ ἴο ρεῖ 41} ροββίθ!α ᾿ρῆϊ πὰ 830 

ογάεις Ηυβῆδὶ ἴο 6 βαπιηπιοηδα : “δέκα τοῦ νίαν ἀξαγ τυλαΐ ἐς ἴπ 

λὲς ποιά αὐδο.--- Θ. ΤῊΣ σα86 ἰβ ἰαϊά Ὀείοσγαε Ημβῃαὶ: Ζάμς λας 
“Δ ἠοῤλοὶ ςῥοξεηπ, ταί τος εαγῦν οἱ λΐξ τοογἱ 7) ΖΧ7’ μοί, ἡ ζλιοῖε 

φῥεαξς" Ιπ οᾶ56 οἵ αἰξδαρτεθοίηθηῖ οἱν νου ἴ 6 ΠΕΟΘββΑΓΥ ἴὸ 

πᾶ Κα ἃ βρεεςῇ. --- . Ηυβῃαὶ, ννῆο Κηοιν5 τ(ἢαὶ ἀα᾽αγ νν}}} ννουῖκ ἔου 

Πανὶά, ργτοποιηςεβ ἀραϊηβί ἴῃ 50 θηλα. --- 8, Τῆς ἀγραιηεηῖ : ἢγϑί, 

Πανὶ δηά ἢΪ5 πιεὴ ἅγὲ οἱἀ βοϊΐεγβ, δῃὰ οἵ δῆρτγ ἰεῖαρεῦ ἀζέ 2ης 

ὀεαγ' γοῤδῥόεα! οΓ ἀξγ ἐμός. ὙΠῈ ϑγγίαη. Ὀθαγ νγνὰ5 Του] Ὁ]6, ἃ5 

ἰηάἀεεά ἰζ 15 5:11}. (ὅ. δάς μεγε : απο ἤξε τσ τοίμή ὅσα» 97 τἀε 

2ἰαἴπ. ϑεσοηαϊυ, ᾿)αν! ἃ ἰ5 ἰοο βἤγεννα ἴο βδρθηά (ἢδ ηἰρῃς ψνῃετα 

ἢε 5 Κεὶγ ἴο Ὀ6 ϑιγρτίϑαα ; Βα ἐς ὦ ιαη 97 τῦαν απα τοῖδ ποί ἐρἦρε 

᾿φοά ἐς 2εορίε} ἴῃς ἢορε οἵ ἃ ρδηίΐς ἰ5 {ΠΚεὶγ ἴο 6 {τιβίταϊεά. --- 

9. πὲ ἀδηρεῦ οἵ δὴ αἰΐδοκ οἡ βιςς ἃ τηδῃ ἰ5 Ἔνϊάθηϊ: δέοιτο ἐξ 
λας ἀϊάμοηι ἀϊρισοί ἐμ ὁπό οὗ “1ε εανές ον» ἱπὶ οηέ οὗ 116 δίμεες) δὰ 

ἰμάἀαἤηϊια νοσγα ἰβ σἤοβθη, ἰῃ ογάεσ ἴο βυρρεϑδὶ πὶ ἃ ργεαΐ νυν 
οἵ 5ιιςἢ ῥ᾽ ς 65 εχ ϑἕβ --- σητ τὐλέη σολς οὕ τὰς ῥεοῤίξ μα ἠ αὐ τὰς βγεῖ 
αἡαεξ, ἐλε γεῤογί τοιἶ φργεαι 1 ̓ἰτοταῦγ, δε ἀεαγεγ το ἀεαν ἀπά 

44) τ ἴλογε ἴς ὦ σία μυλίεγ ἀνιοηρ {16 ῥεοῤές τυὐσ αγε το Αδεαίρι. 

6 Ρ]διϑ ὈΠΠ ν οὐ 15 σαηηοῖ θὲ ἀδηϊεά. Αἰποὴρ ἴῃ βυάςη]ν 
Ἰονίθα ἴτοορβ οἵ Αὐβαϊοπὶ ἃ ραηΐς Μψᾶ5 πιο {{κεὶγ ἴο αὔ5ὲ ἴπδη 

διθοὴρ ἴῃ8 ββαβοπθα ϑοϊάϊθεῖς οἵ Ὀνία. --- 10. ΤῊΣ τεβαϊ σδῃ 

ΘΑΒΙΪΥ Ὀ6 ἔογοβθεεη: ἔψοη τς υαὔαμ νιαη, τυάοσο ἀεαγί ἐς ἄξε “ὲε 

ἡεαγέ οΥΓ α ον, σλαΐ μήεγῶν φιελί ατυαν}] ἴῃ ἔεατ, ,ογ αὐ 2 γαεὶ 

ποις Τλαΐ τὰν ζαἡλεν ἴσα ἀεγο, απα ναϊαηέ »όπ αγε ἐλ} τοῖο ἀγέ 

τοί μὰ ἀΐνι. ---- 11. 850 ἴατ ἴῃς τείαϊαϊίοη οὐ ΑΒ Πορμεὶ ; πον σοπια5 

τῃς6 σουηΐετ- ρτοροβαὶ : νύ 7 εομηφο! ] ἴῃς ἴεηβε ἰπαϊοαῖεβ παᾶΐ (ἢ 6 
Ῥίδῃ 85 Ὀδθη ἤν πηαϊυτγεα ἴῃ ἢΐδ τηϊπα ; ἐπ αὐ 7 γαεί δέ ραϊλεγεα 
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το μἔες ἥγονι απ ο βεεγελεόα ας Τ1λε φαγάα τυλίολ ἐς ὃν ἐλε τεα γον 

γε ἐμάς, τοῖσι τἂν ΜἜᾶαγεείν νπαγελίηρ τη ἐλε νεϊαρ οὗ τάφοι} τῆς 
Ρίεΐατε οὗ τῃ6 τπηοπᾶγοῖ ἰπ [ἢ 6 τοϊάβε οὗ βυο ἢ Δῃ ἃστν ᾿νᾶ5 οδίοι- 
Ιαιεξά ἴο ἱπιργεβθα ἴῃς ἱπηαρπαϊίοη οἵ Αὐβαίοπῃὄ. Τῆς ἰδῆρυάαρα 

ἸΠΟΓΕον Υ σοηϊαϊῃ5 Δῃ ἰηϑίηυδίίοη (παῖ (ῃ6 ὀχρϑαϊτοη ρτοροβεά 

Ὀγ ΔΙΝΒΟΡἢΕΙ, ἀπά ὑπάδγ ἢἰ5 Ἰεδάθυβῃὶρ, σουἹὰ ποῖ ὃς 85 εβξεοίίνα 

85 ἴ{ ΑὈβδίοιηι Ὠἰπιβεὶ  ὑγοσα ἴῃ 6 ραηεταὶ. --- 12. πῃ τἢ 5 οᾶ56 ἴῃς 
ἀεϑισιοίίοη οὗ Πανὶὰ 15 σεγίαίη : ἢ τοῖν ἐονς μῥοη ἀΐηε ἐπὶ μέ οὐ 

ἠὲ ῥέπεος τὐλθγε ἀφ ἄας ὀέέρι ἀἰϊδεσυεγεα ὉΥ παῖ {πε τγα 5}.4}} Ὀ6 
ἴῃ ὯῸ υποογίδί τυ ἃ5 ἴο ἢΪ5 ψῃθγθαρουίβ: ἀραὶ ἐσέ τοῦ ἄρά! μῥοπ 

λοι ας δε ἄξῖυ γα ίἤε βοπ “ὴε ργοιγια, σπαὶ ζάεγε τοῦδ ποῦ δε ζέ οὗ 

λὼπ ἀπά {ὲ ψιϑρ τὐὴσ ἀγέ τοῖζῇ ἀΐνι ἐυόρ 9716. ---- 18. Δ οὈ]εοίος 
τηΐρηῖ 588Υ ἰῃδὲ τὴς Κίηρ ΜΝ} τη5 Πᾶνα [ἰτὴ6 ἴο γαῖ ἰηἴο ἃ ἐοτγι θὰ 

Ρίαςσθ. Βυῖ ᾿ἴ 50: αὔ 2 γαεί τοῦὔ ὀγίηρ γοῤές το ἡλαΐ εἰΐν, απ τὶ 

τοὶ ἄγαρ ἐξ 1. “λα τυααϊϊ οὐ ΝνἈΪ ἢ ἰδ πλᾶν παίυτα! γ θ6 βυρροδβά 

ἴο Ὀε 5ἰϊυαϊεά, μρδ δίογε ἧς πού γοωηαῖ {άεγε εύεπ α δεὀδέξ] ἴῃς 
ΒΥρΘγΌΟΙΙοα] ἰδηραᾶρε ἰ5 οδουϊαῖεα ἴο πιᾶκα δὴ ἱπηργαδβίοῃ. ---- 

14. ΤῊε οταίοτυ οἱ Ηυβμδὶ οσατγίεα {[Π6 ἀδγ, ἰῃ δοσοτάδησε ἢ 
τῃε ἀϊνίπε οτάστγίηρ : γαλτυεῖ λαά εονυπαπάσα τ ὀγίηρ 19 ποωρὴΐ 

τε ροοά εομησεί ο7 Αληορῤλεί ἐπ ογάδν ἠἀαΐ γαλευεὴ νιῖρὰ ὀγίηρ 

ἐσέαην μον Αὐδαίον!] ἄθηος ἴῃ6 ἈΠ ηἀη 6855 οὗ Αὐρβαίογη ἴο ἢΐβ 
ταὶ ἰπίεγεϑῖ. 

1. ΝΥ ΠΉΠΩΝ ἰ5 (ΟἹ]οσεὰ Ὀγ ἴῃς ἀαῖίνε οὗ δάἀναπίαρε πεζε 8ἃ5 εἰβενθεγα 
δοοογάϊηρ ἴο (ὅ : ἐμαυτῷ. --- ὙΦ» 0.)} τῇς δέκα χιλιάδας οἔ (51; Ξε επὶ5 πιογα 
παίαγαὶ ἴο 5, Ὀαΐ 15 5υϑρί οἴου ἔογ ἴῃ δὶ νθὺν σγβᾶβοῃ. --- 3. ᾿ΓΓΥΎΠ5}] οὗ [γονίηρ 

ἰπῖο ἃ ραπῖς (βίαπιρθθ) ὉγῪ ἃ βυδάβη δἰίδοκ, 74. 813,.--- ὃ. ΦυΝ τ 12 219 
“Ὃ ἼΓΝΤΊΦΝ] 5. πίητε} 16 1}0]6, 85 ΔΩΥ ΟἿ6 ΤΩΔῪ 566 ἰη [πε αἰίεπιρίὶ οἵ ἴῃς ΑΥ̓͂, 

δάοριεἀ νἱπουὶ τεπιατῖς Ὀγ ἴῃς  ενίβειβ. (δ μδὰ ἃ ἀϊβεγεπὶ εχὶ, ΒΊΟΝ βἰπος 

Ἐν. (σ Κλδ. 111. Ρ. 247, Ε. Ττᾶῃβ. 111. Ρ. 183) μὰ5 θεεπ ψεμεγαὶν δἀορίεά ἴῃ 
186 ἔογπι: ΦΡ3Ὁ πῦν τῆν Φ'Ν Ἵν πριν πῦϑα 2ρο, ΤῊΣ ΟἿΪΥ αἰ βου 15 1Παϊ 

1 ΑΒΕΒΟΡἢΕΙ σοπηραγεβ ἈἰπιβεὶΓ το [πε ρτοοπιβπιαπ γ8ο ὑτίηρβ ἴῃς ὑχῖ4ε ἴο μετ 

Βυβραπα, ἢς 5ῃουϊά υ8εὲ ἃ αἰβετεπὶ νϑγῃ ἴτοπι 3.:. ὅ95.}}} (ΖΑ Τ Μ΄. ΧΙ. 
Ῥ- 52) ΡΓΟΡΟΒΕΒ “Ὼ ΦΛΝΠῚ ΓΊΣΠΙΌ 2129, ὑνῃ οἢ αἶ5ὸ ρίνεβ ἃ δι γγ σοοὰ βεηϑε, μυῖ 

ἀο65 ποῖ ἐχρ]δὶπ ἴπε οτἱρίη οἵ (δ. --- 52] τεδά ὅ2ν ψ τ (δ. --- δ. Ν᾿ τεδὰ γι 

ΘΟ. ---- κυῦΤὉ}}] Ἐπιρῃαβίζεβ ἴῃς ργοποπιῖπδὶ βυβῖχ ν᾿ ὨΙΟἢ ργεοεάεβ. ανιάβομ, 
ϑγπίαχ, ι.---θ6. Οπ ἴῃς αυρϑιίοπ ψβεῖμεγ ας βμου]ὰ ἰγαμϑῖαῖα 85 ρους, οὐ 

(85 ἰ5. αἴβο ροβϑβίθ]ςβ, ἀϊβγεραγαϊπρ ἴῃς δοοαπίβ) : τισί τοῦ ἄο ας ἀξ τανε ον κοί ἢ 

,52εας ἕλοι, οἴ. Ὁτ. Δοίες, ον γντὸν ΟΡ [45 ἢ πῶς. ῬχοῦδΟΥ Ψψα βῃου!ά 

τεδά γΝ ΌΝῚ, [λ 6 1 Πανίπρ (4]1επ ουὐἱ δἴεγ γ2-.--τϑ. πΦ2} ΘΒ δάὰβ: καὶ ὡς 

ὗς τραχεῖα ἐν τῷ πεδίψ. ὙὯε ἤεῖοεπεβ οὗ υ]1ἃ βνίπε ͵5 δυβιοϊεπὶ ἴο } 51 Ὲῦ 
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18 σοπιρατίδοη (οἴ. Νερι]ε, ἡ7αγρίναἰοη, Ὁ. 18), θυΐ 8458 ἴῃς σοτπῃρατγίβοῃ ἰβ 
πονῆετο εἶδε δοίυ!ν πιαὰς ἴπ ἴπε ΟἹ Τεβίαπιεπῖ, [πΠῈ ῥγεβυπιριίοη ἰ5 ἀραϊηϑὶ 

1 Βεζα. --τ Ὁ; ΤΩΝ] ἴῃς Ροϊπὶ 866 πὶ5 ἴο θὲς {παΐ [αν α νν}}} ἀαηρε [Π6 σϑΡ 50 

ταὶ Ηῖ5 οὐνῃ ρεγβοῃ υν}}} θὲ συαγάδα ἔγοπι βυγρτίβο. τ θ. ΤΡ 21] 5εεπλβ ποῖ 

ἴο ὃς Ὠγροιμειίςα! : σμα σωβῥοῖο ποῦ ταὶ ἢς 5 διάάεη (Κ|].), θυϊ ἴο ἐγανν (Πς 

ςοποϊυβίοη ἔτοπὶ νηὶ 45 Ἰυδῖ θεθη βαϊά : ὀείμρ αὶ ραν οὔ τυαν, δαυΐαά λας 
“γίαίην ἀίάάεε ἀλνιροί τ ὈΝΓΘ] οἴ, 1811, Εοτ ὈΠ5 Μὰ ΠΙΔῪ ταβϑίογε Ὁ} 

ψ ἢ δῦ. ---10.. κυ] ποῖ ἴο θ6 οσοτγεοϊβα ἴο πλπὺ ἢ 65} (Κ].) ἴοτ ἐμαὶ πιαῖκεβ 
ἃ ἀπο ν ΨΠ τῆς [Ο]]ον πρὶ νεγῦ; ὰΐ ἴῃς τείεγεπος 5 ποῖ ἴο Ὀς ᾿ἰπι δὰ το 

Σϑθπ ΠΟ ργεοεάεβ (Ὁ τγ.). ὙΠδ βρθάκεγ Ἵχρ᾽αΐηβ ννμαΐ ἢε τηϑδῃβ ΟΥ̓ ἴμε 
πεχὶ [ο]]ονγίηρ ννογάὰβ: “πα ἀέ (1 τλεδῃ ἐνερ ἐλδ να δία πέ πιαὉ) σλαΐ τεοΐξ ατυαγ. 

- 5] ἱπ ἴῃς 1πουρῆϊ οὗ {Π6 βρεαῖίκεγ δε ἀξαγί 15 ἴῃς βυδ)εοῖ, --- 11. ΧΡ" 5] 
5665 ρογίεοι Υ σοοί, θαϊ οἵ, ΚΝ. --- Ἴ))0}] απα ἐὰν εοικἠεραρεέ, οὗ ἴπ 6 ρεγβοπδὶ 

Ρτέβεηςα οἵ ἴΠξ πιοπᾶγοῃ. --- 3.2] τρεδῃ8 ἐπί {ἦς ταῦ. Βαϊ 257 ἴῃ [818 56 π58 
ἰ5 ἃ ἰαῖς νγοτά, απὰὶ (δ, τεδὰ ἤθσε 3702 νν ἢ ἢ 5ῃου!ὰ Ρὲ τεβίογοά (ΤῊ.). --- 

12. ὉΓ)}] εν! ἀ μεν ἔτοπι πῦ), ποῖ ἴο θ6 σοηίουπάεά νψ ἢ (ἢ ργοπουη. Ῥευΐεβ, 

“παἰοξίεη, Ρ. 32, ΡῬγόροβεβ γ3Π)} (50 (58).. --- ἼΠ}}} ν ἢ τεςεββίοη οἵ ἴΠ6 δοςσεπῖ 
ὁ δοσουπῖ οὗ {πε (Οἰ]οννίπρ' τλο που ας. ΤῊ νετ 15 ἴα κεη ὈΥ βοῖης ἴο Ὀὲ ἃ 

7υβδῖνε (ουπὶ ἰπϑίεδά οὐ ἴῃς σομοτίαϊϊνε, (ε5.25, αὶ τἸορ εἰ, ανίάφοη, «γηίσα, 

ὃ 63, Κεπι. 1. ὙΤΠετγε ἰ8 ΠῸ πεεὰ ἴο Αββυμης Δ ἈΠΟΙΊΑΪΥ, ἃ5 ἴἢ6 ΝΙΡΠΑΙ ρετίεοϊ 

τλλκα8 βορὰ 8εη8ε: χη “λεγε τοῖν πού [ὉΥ ἴπαὶ {ἰπ6} ἄσνε ὀδεὰ ἐφ ον. ----- 

18. ἸΝΦ 5] ἴἢῈ ΗΙΡΗΪ ἰ5. ταῦτ, δῃηὰ ἄοεβ ποῖ β8εεπὶ παίαγαὶ ἤεγε, (8 καὶ 

λήμψεται ΤΑΔΥ τΕρτεβεηΐ ἸΝ ΠΥ ΨΨΠΊΟΝ 566 πὶ8 ἴο Ηἰ [ἢ (856. ---- 5) 858 {86 
ἴον 8 ἡγεῦῈ βἝΠΟΓΑΙΥ οἡ (ἢ Ἀ1115 ᾿ς τνὰβ [αἰγὶ ἴο ἀβϑυιης {παὶ (ἢ εγε νου] ᾿ς ἃ 

νδαὶ ἰπ ἴῃς νἱ οἰ γ. το Ἴγ5} ἴγοπι πῃ, 995 τῆς τηδαπίπρ φεῤῤῥε ΒΕΕτ5β ἀβϑϑυγεά, 

15-22. Ῥανιὰ τϑοοῖνοα ἴΠ6 πον οὗ 18 ἀδηρΌΓ, --- ΗΠ Ι5Παἱ δὲ 
ΟΠΟ6 ἰπίογηιϑβ ἴΠ 6 ῥγίεβϑίβ οὗ ἴῃ αἰβουιβϑίοῃβ ἰῃ ἴἢ6 σους}, Α5 δδ 

εου]ά ποῖ ὃς σεγίαϊη νη ϊοἢ νου] Ὀ6 δάἀορίεα πα δάνίβεβ Ὠανὶὰ ἴο 

Ραϊ τμ6 ]ογάδηῃ Ὀείνγθθη ἢἷπὶ δηα ἴἢ6 ΘηθπΥ : .Χ220 κοΐ ἐρείρε “ο- πίρλξ 

ἦπ δε Αγαδοίλ, ὄμξ ἐγοος οὐεγ} ἴῃ6 ῥδσθ ἰ5 ἴ[ῃ8 βάπιθ δ ψῇῃ ϊο ἢ 
Πανὶ μᾶ5 ἰο]ὰ ἴπδπὶ ἢε οοι]ά Ὅὲ ἰουηά, 158, ὙΤὴδ ἄδηρεσ ἰ5: 
εύ τὰς κίηρ απαᾶ αὐ τὰς ῥεοῤίε τοῦ λέ ἐφ σισαίίοτοεα ΜΡ. ---- 
17. Ὑῆε ἵνο γουηρ πιδῃ ψεγα να ἰηρ ἂὲ 5 π- Κορεί, τονν βΈΠΘΓΑΙν 

Ιἀδητβεά νι της κὴ 97. 7οὁ (ἴον 7σαὖ 7) αἵ τμ6 Ἰπποιίοη οὗ {πε 

ἴννο να ]]ογ5 οὗ Κίάγοη δηά Βεη Ηϊπηοῃ. [{τπὸγ σλσμί δὲ σϑέρ Ὁ 

εοηιδ ἱπίρ {ἦς εἱΐν αἴϊετ Ἠανίηρ βἰαγτίεα οὐδ νι Παν!ά, ἴ νου]ᾷ 
Δι ΚΕ η ϑυβρίοίοη. --- 18. ΑἜὄὕ1Δ4 5ανν {[Π6 πὰ, μοινένεσ, δηά ταροτίθά. 

Ὀἰβοονοτγίηρ τποπηβεῖνεα ἴο 6 Ρυγβαεά, [ΠῈῪ ἴοοκ τείαρε ἐπ 2ὲς 

ἄσμδε ο΄ α »ιᾶπι ἱπ Βαλμγί»ι] 8ὸ ἴῃδῖ νγὲ τῇαυ βῃρροβε ποῖ 8|]} ἴῃ 6 

Ἰππαθ τη το ἤανε Ὀεδη οἵ [6 βάπηα τηϊη ἢ Βῃϊπιεῖ, Ζ.ε τυεῖ 
ἐπ ἀϊς ἐρμγέ 88 ἃ ροοά ρΐδος οὗ Βιἀηρ. --- 19. ΤῊΣ ψοπιδη οὗ (Π6 

2Δ 
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Ὠουβα τσοξ απά «ῥγεααά α εἰοίΐ οὐεγ “6 »πιοιμὰ ὁ 1Τ7λ6 τυεῖ απαᾶ 

οἱνεισεα γγεὲ} ῤοη 11] 85 1{ τῃε ἔταῖϊς ψετε ἀγγίπρ. --- 20. ΤῊΣ 

τοΡΙν οἵ τῇς ψοπιδη ἴο (ἢ6 αιεϑιίοη οἵ ἴΠ6 ρυγβιεβ 5 ργο Δ ΌΪν ἀ6- 
βἰσηεα ἴο Ὀ6 εηἱβπιαίίοα!. [ἰ ἰβ σοπῃρ! δἰ εὶν 50 ἴο υ5. ---21, 22. ΤῊε 
ΤΊΘΘΒΘΠΡΘΓΒ Οο6 ἴο Ὠαν! ἃ δηά Ὀτίηρ Ηυ5}αϊ᾽5 δάνίος, απο 72 αττα 
αγοσέ ἀπά αἰ ἐλε δεορίς τυὰο τύέγε τοὐτὰ ἀϊΐσι απαὶ εγοσσεα σεν Ζἠδ 

“"ονγάαη} ἴῃς ]οτάδῃ, ἃ 5νν- βονίηρ᾽ σἰγεᾶπι, ἰ5 ἴσου Ὁ] βοπια οἰ ΠῈΓ 

ἴο ἰογά οὐ ἴο ογοβϑϑ ὈΥ ἔειτυ. Οὐ [ἢϊ5 δοσουηῖΐ ἱπηπιθα δῖα ρυΓϑο 

πααά ῃοῖ θὲ ἰδαγεὰ ψῇδθη οπος οἡ ἴῃς οἴδμεσ 5:46. 28» γιογγσις, 

2λεγε τυᾶς ποΐ ογς ζί ὀελμα. 

16. τ) 3] Βδεῦ δπὰ Οἰπβῦυγρ πᾶνε πὸ Ογέ ἤετε, δπὰ ἰξ βεεπὶβ ἀἰβῆσυϊο ἴὸ 

ΒΌΡΡοΞβε ἰμαΐ ἴῃς ἔοτάβ οουἱὰ Ὀε οαἰϊεὰ μογωώς ογ ἐἀε τυϊαεγησος. 1 πᾶνε ἴδετε- 

ἴοτε τεπάθγεὰ 88 8 ὑγορεγ πᾶπιδ. ---- »932»] [με 80-08116ἀ ἱπηρεγβοῃδὶ σοπβίγας- 

τίοη, Πανίάβοῃ, ϑγηδαχ, δὶ 1ορ. --- 17. ΟῚ 15 πιθπιοπεά ἰπ ἴμ6 θουπάδγυ πὸ 

οἵ Βεπ)απιίη δπὰ [υἀδῃ, [υ5}. 1 57, εν! ἀεηιγ δὲ ἴῃς ἔοοϊ οὗ ἴπε νδἱ]ὸγ οἵ Βεῃ 

Ηϊπποπι. ον ἃ ἀεβογίριίοη οὐ τῆς ργεβεπὶ 8ὲγ δγγμό οἴ. Ἀοθίπϑου, 5 12, 

Ι. Ρ. 332. Βυ}}᾽5 οἰγεοϊΐοπ [πὶ (5 15. ἃ ψε]], απὰ ποῖ ἃ ἐουπίαϊῃ, ἰ5 πιεῖ ὈΥ͂ 

{πε ίαςϊ [παὶ νγαῖεγ ἤουνβ ἰπ ἴῃς ψε]], βοπγεῖ᾽π|68 Ἔνθ σοτηΐῃρ ονεγ ἴῃ ἴορ, 50 

τμαῖ [τ πιρας νγ6}} τεσεῖνα [8 πάπα ϑϑγέρρ. ---- πο. ] τῇς αὐτίο]ε ἱπάϊςαῖεβ 
οπὶγ τῃς ραγίϊσυϊαῦ οπε ὙΠῸ νγ85 βεπΐ οἡ 158 πιεββᾶρε; νγὲ βῃουϊὰ 58Ὺ ὦ »παΐα 
ΤὨε ἴεπβε οἵ [πε νεγῦβ 566 1}8 ἴο τεαυῖγε ἴῃς ἰγαπβίαἰϊίοη : “ἀε γπαΐα τυας ἰο ἐογιδ 

αν αἱ ἐεὐ! “ἀεν:, απα ἐλεν τυενε ἐο ρὸ ακαὶ {εἰ} δαυέα. ---- 19. ΤΟ] 15. ἀπκπονντι. 
Τῆς Ταγρὰπὶ μᾶ5 10, αἰσέες, ἀνὰ ἴδ 5θεπιβ πηοϑὶ ργόρδῦ]6 ἴπαΐ γαῖ! οἵ βοπὶς 

Κίπά ψουϊὰ Ὀε ἴδε [Ππἰπρ ἐχροβεὰ ἴον ἀτγίπρ; 651, μ45 παλάθας ΜὨϊοὮ αἶδο πιεᾶπ5 

ἔμιι, (ΘΒ 56ὲπὶ8 ἴο ἱγϑηβίεγ ἴπε Ηεργεν ψογά, ἀραφώθ. Α΄. ἀπά ὅγπι. μανὲ 

πτισάνας ΜὨΪΟΝ ἰ5 ἴα Κεη Ὁγ Ψ,. ΤῊΪΒ ψψοτὰ τηδᾶπ5 ἀφέεα οὐ εγμελεα Ὀατίεγ, ἀπὰ 

Βοπιει ὶηρ οἵ {Π6 βᾶπι6 Κὶπά ἰβ ἱπίεπάεα Ὀγν “6. νυν. Τῆς τγδαϊίοη τεργεβεηϊεὰ 
ἴῃ ὦ 5ῃουϊὰ πᾶνε ἃ ροοὰ ἀδαὶ οἵ νεῖρῃις ἵπ ἃ οδβε οὗ [Πἰ5 Κὶπὰ; οἴ. Νεβιὶς, 
Ῥανρινπαίϊεη, Ὁ. 18, ῈῸ αἰδὸ ἑδνουγβ , με. ---- 930. 5.8} ἰΘ. ἃ ψοτὰ ψῇῃϊοῃ 

Οσουτβ πούθετε εἶδα, ἀπά ὄνεη ἰΐ5 ἀετίναϊίοη 15 ἀποετῖδίη. Τῆς Αταῦὶς ἂπά 

Αββϑυγίδῃ ράγα εἰ νυ οἢ τα αἰϊερεὰ ἀγε ποῖ σοηνίποίηρ. (58 δα5 μικρόν; ὧ' 
σπεύδοντες οταϊἰἰπρ ὉΠ, ἀπὰ Ἐς ρπείαία ῥαμέμέμο ἀφμσ, Μεελπαρίεῦ 56 Έτὰ5 

ἴο σοπηα ἔτοπι [. δε ταῖρῃϊ σοπ͵εοΐυτα παῖ δὴ οτὶρὶ αὶ Ὁ55.2) οὐ ὈλσΠΟ Πᾶ5 

Ῥεδη οοτγυρίεα ἱπίο Ὁ) 55.5; Ὀαϊ τηϊ5. ἰ8 πὸ τῆογε ἴθαῃ ἃ Ῥοββι ΙΠΥ. --- 

232. 025 ὌΝΤΙ] ἰβ οοππεοῖεά ὈΥ πε ρυποζιδίίοη ν ἢ νυ μᾶὶ ἔο!]ονβ; (ὃ μον- 
Ἔνϑύ )οἷπϑ ἴο ἴπε ργεσεάϊπρ. Τῆε πιοτε νἱρόγουβ βεῆβε βεεῖηβ οοηνεγε γ (ἢ ς 

ἔοτπιοσ σοῃβιίγιοιίοῃ, --- ἼΠ|ν 7 ἴπε ρυπουδίίοη 18 ἀποπιδίουβ, (65.326, ὃ 96. 

233. Αἰ νοῖβὲ ἰβ δά ἀδὰ ἴο 5ϑῆον ἴῃς δῖε οἵ ΑΒ Πορἢε]. Ο(οη- 

νἱηοθά πᾶὶ ἃ ψτοηρ 5ἴατὶ νγὰϑ τηδάθ δηά παῖ ἴῃς ουΐοοιηε ψου]ὰ 
Ὀ6 ἰαίϊατο, ἀε ταὐάϊα λὶς αες απα γοσς ἀπά τυφηΐ ἴ ἁἰς ἀομδε, 10 ἀϊς 

εἶδ} πετὲ δαάβά ἴο 5δῆονν ἴῃαΐ ἢἷ5 ἤουβα ἴῃ Τ6γυβαὶθπὶ ϑγᾶ5 ποῖ 
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τη θδηΐ. --- ΤΏοσε ἀές ρανε εογπαπά ἐσπεέγηίηρ ἀϊΐς ἀομσε] τεϑῖᾶ- 

ΤΩΘΠΙΑΙΥ αἰδροϑβίτίοη οἵ ἢϊ5 δϑίαϊβ, σπμαά ογαηρίσα ἀϊηισεί, (565 
οὗ ϑυἱοίάς δὲ ποῖ σοϊωσιοη ἰῃ ἴῃς ΟἹ Ταεβίδιηθηῖ. Τῆς πιοβῖ 
Ρτοπιηηδηΐ ἰ5 πὶ οὗ 540]. ΤὮΘΓΕ ἰ5 ἢῸ δνϊάθησς παῖ ἴῃ 6 ΒΙΡ]ΙοΑὶ 
ψτ τοῖς ἐουπα ἰξ Ἔβρεο αν δ μποσγεηῖ. ΑΒ ΠΟΡΠΕΙ τννᾶ5 ποῖ τεδιβεὰ 

Ῥυτγίαὶ ἴῃ τς βερυίοῆγε οἵ ἢἷβ ἔδί μου. 

23. γνΡ ὍΝ] τὰς οἴδηρε ἴο τΟΝῚ τηδάς ὈΥ ΒοηῈ ΜΘ5. 566 ΠῚ ὩΠΠΘΟΘΘΒΔΙΎ. 

24-29. αν ὰ᾽ 5 βου Ἰϑιθαΐ δ Μη δηδίμι. --- Α5 τῃουρἢ (ἢ 
τερογ οὗ ἰταπϑ)ογάδηϊς ϑγᾶθὶ νγὰ5 τῆοσθ σοηβογναδῖϊίνα ἴἤδη τῆδί 
οὔ ἴῃς {τἰῦε5 νεϑῖ οἵ [πε σίνεσ, Ὀανὶἃ ἰουπὰ σεῆιρε δηά βιρροτί 

διηοηξ ἴῃ 6 βᾶτηθ ρεορὶβ ψῇῆο πὰ οἴπηρ ἴο βῆ ραα!. ΤῊΣ ρδγαρτδρῇ 

Ῥερίῃ5 ἴο 16}} οὗ ΑἸ βαίοπιβ ργερδγαίϊοῃϑβ ἴοσ Ῥδί6, ἀπά ἴῃ 6 ἢ Ὀγαακβ 

ΟΗ͂ ἴο 1ε}} οἵ ἴῃ6 τεςσεριίοη ρτονι 46 ογ Πανὶ ἃ Ὀγ ἴῃς ἰοδαάϊηρ ἤθη 

, οὗ Οἰϊεδά. νυ. 5 Ρεϊοῃρ Ἰορίςα!γ δἴϊεσ ᾿᾿. 

24. Ἡανίὰ οἀπηθ ἴο Μαβμαηδίπι, δηὰ Αὐβδϊοπὶ 4150 ογοββεὰ ἴῃς 

]οτγάδη, ἀφ αμϑμαὶ αὔ τἦδ νιόρ 97 7 γαεί τὐΐ τὰ ἀϊπι. ϑότὰς {ἰπ|6 ῥτορδ- 

Ὁ νψὰβ τεαυϊγοα ἴο βαπιπιοη [86 τἢ Πα, Ὁ να ἀο ποῖ Κῆον ΠΟΥ 
ται οἢ. --- 25. Τῆς ρεηεγαὶ οἵ Αβδίομτλ 5 ΔΓΓῚΥ νὰ5 Απλᾶβα, ΜἢΟ ἰ5 

ἀεςοηθεὰ ἴῃ 3Η 85 τοὶ οὐ α σιαριὶ τύλοσε πᾶπις τας Πλγα τὴς Πεγαεῖ- 
“έ. ὍῊδ 5ἰδιεπηθηΐ ἰ5 ϑυγρτί βαρ, θδοᾶυβα τ 8 βΒυρετγῆμπουβ ἴο ο4]} 

ἃ τηΔῃ 8Δῃ [5γδοὶ ἴα νῆο ἀνεὶς ἴῃ {πε Ἰαηὰ οἵ Ι5ταε]. ΟἿΪγ ἴῃ οα56 

6 ΨΕΓΕ ἃ ἐογείβηεσ 15 ἴἃ παίυγαὶ ἴο δα ἢϊ5. ρεηθ]ς ἀεβοτίριίοη. 

Ἑυτίδοτγίιοσε, τἴῃ6 ΟὨγοηίοϊεῦ Κηεν τὰ 85 γεηεγ ἐὰε ἡεληιαοζο, 

ι (ἢγ. 2, [Ιζ ἰ5 Πίρην ργοῦδθ]ε τμαὶ τς ἰδίαν 5 οοτγθοῖ; ἃ 
βογῖδε ψου]ὰ ἤᾶνα Ἔν τΥ στϑάβοη ἴο οοττεοῖ ελγμιαείιίς ἴὸ 7» γαελο. 

Νο τηοῖϊνε οἂπ Ὁς αἰδοονεγεα ἴου ἴἢ6 γανεῖβα ὑγοσθθ8. ΤὴΕ ἰδη- 

δύᾶρα ΜὨϊΟΝ ἰ5 υϑεα {ατῖπογ: τοὴσ εαπιε ἐρ Αδίραϊ ἀαμρλμεν οὐ 

“ΔΝαλαφὴ εἱδίογ οΥΓ Ζεγμίαλ] 8 ἐχρ! !σα Ὁ] 6 ΟὨΪΥ οἡ ἴῃς [ὨδοτΥ (Πδὶ 

ΜῈ ᾶνε ἴο ἀο ψ ἢ ἃ φααΐφα τηαιτίαρε, [παῖ 5, ὁη6 ἴῃ ψῃΐϊοῃ (ἢ 6 
Μία τοτηδίῃς ἢ ΘΓ οἷδη δηά ἴῃς ομ]άγεη θεσοπια πιθπηθογβ οὗ 
τῃαῖ οἴδη. Ἐογ Διαλατά, ἴλ6 ΟΠ τοηίο]οσ βυθϑιταἴε5. γέ5:έ, δηά ἃ 
ΠυθοΓ οἵ Οταοῖκ οοἀΐςε5 μᾶνα ἴῃς βδπ|Ὲ πᾶῖηθς ἢετε. Βιυῖ [ῃ6 

Οτεεῖκ τεδάϊηρ τηᾶὺ ἢάνε δτίβθη ἴτοπι ἴῃς ἀεβῖγε ἴο ἢαγπιοηΐζα [ἢ 5 
Ῥάβϑᾶρα ψῇἢ ΟὨτοηίοϊεβ. [11 5εεπὴ5 ἱπηροββι 6 ἴο ρεῖ δὲ ἴπ6 ἵππῖῃ 

οὗ ἴῃε οαθ6. [ἰ ἰβ αυϊῖα ἴῃ δοοογάδποε ψ τ ουβίοτῃ {πᾶὶ ΑὈβδίοσα 

βῃουὰ δρροΐης ἢΐ5 Κιπβπηδῃ ἴο ῃἰρῇ οἢῖςε, ἃ5 αν αἰά ἴῃ με 
856 οἵ 7040. --- 37. ΑΣ Μαπαπαίπι Πανὶ τεοεϊνθα τηδίεγιαὶ μεὶρ 
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το δλοδέ επ ΜΝιαλαςλ} νῆοιῃ, ἃ5 τεργθβεητίηρ ἴπ6 οἱ ά τογαὶ 

(ΔΏΉγ, ἢς παά ῥτοῦδθ]ν τηδά8 νίσετου ονεῦ Ατημοη, απ Ἠσεἀεν 

ὀέη Ανι»"δ οΓ 2ο- 7)εόα»γ 7 τ ῥὑγοϊθοῖοσ οἵ Μεηῦθαδὶ, 9, σπα 
Μαγεϊ αὶ {τε σή ας φ Αορείν τχ6 πδηια 15 εν! ἀθητγ Ασαπηαῖς. 
ΠΕ ρῥίασς 5 πιθητοηθά ΟὨΪΥ Πατγα δηᾶ το --- 28. ΤΠοβα [τἰοπῆς 
ὀγομολέ εομελός ἀπ αὐ γερς ἀπ δοιυές αἀμαὶ ῥοίίθ7}} ἴὰ ογτάεσγ ἴο δισ- 

ηἰδὰ τῃ6 ἤοι565 οσςσιρίοα Ὁ ἴῃς ἔμρίεῖϊνεθ. Βεβϑίάεβ τἢϊ5, ὑσο- 
νἰϑίοηβ ἰῇ δοαηάδηςβ : τὐλέαΐ ἀπά δαγίαν ἀπά ον» απάα δαγελεα 

“’αἱη απα ὀσαης ἀπά ἐσηπ } ἴῃεθα 186 νερείδῦ]ε ρῥγοάαςᾷβ. ---- 

29. ΠΕ ἐπιυπιθγδίίοη ροθ5 Οἡ Ψ [ἢ Δηοῖ ἢ ΕΓ ο]4858 οὗ δα 0]ε5 : ἄομεξν 

απ ἐμγς ἀπά τἀσοβ ἀπά ἐαὐσες. ΤὮΘ56 {πεν δεῖ Ὀείοτε Πανὶ δὰ 

ἢΪ8. Ρξορὶε, Κπονὶηρ παῖ παν ψουὰ Ὁ6 ἄχαρη ἀπά τυέα»ν ἀπ 
ἠφιἑγεῖν τα τε δεεγί. 

93δ. “ΚΦ ΝΣ ἸΟῪ ΦΊΝΤ2] [Π6 ἔοτπι οὗ ἴπ6 βεηΐεηος ἰβ ρυζζίηρ. γε 
ἐχρειῖ {πε ογάογ ἴο 6 ΝῪΣΝ ἸΌΦΥ “Φν ον, α. ΜῊ 5που!ά ἃ πιδπβ παῖς Ὅς 
οἰ οὰ μάνα μὰς Πναεί ε ῦ ἨΗΐβΒ πᾶπιε ψὰβ Πγὰ δηὰ ἢε ννὰβ δῃ 1βγδεϊϊτς, θὰ 

ἴπ Ιβγϑεὶ 156} “γαε ες ουἹὰ θὲ πὸ ἀϊπιϊηρυ ϑῃϊηρ τπατκ. πὰ οᾶξε οἵ ἃ ίοτ- 

εἴρπον ἴ νου θὲ ἀἰβοτγοηῖ: ὅὐγεαά “δε Πές ννὰβ ἴθ ἃ σοτῖαϊη βοῆβα τῃς 

παπὶς οὗἩ [λανῖ ᾽5 βοϊἀϊοσ, Ὑ}15 σοποιἠδγαϊίομ σεται ἰγ ἔανουγβ ἴπ 6 γοβιογαϊίοι 

οἵ πλνιασοίίε ματα ἴθ δοσογήίδπος νι ΟἾγ, 6. πιαϊκεδ Πΐπὶ ἃ Τ[εζγεοὶ τα, Τῆς 

Ἰαϊϊετ 15 γεδὰ αἷβο ἴῃ 1ῃ15 ρίας ὮὉγ ἵνο Ογεκ οοἀά. (111. ἀπά ςς οἵ Ῥαγβοῃβ), 

Ῥυΐ ρτοῦδθὶγ πὸ στοαὶ νγεϊρβης οαπ Ὀὲ ρίνεπ ἴο [Πϊ5 ἐεβιϊπιοηγ, --το νῶν ὃν ΝΣ: Ν} 

ἴῃς βεπίοῃος ψουϊὰ [γὲ ὉΠΠΟΟΟΒΒΑΥΥ͂ Ἔχοορῖ ἴῃ οᾶβ6 οὗ ἃ γαώΐφα τχδττίασε, οα 
νοῦ οἵ, ΝΜ Εσαα, Αἰὐμελί, Παρ. 3. τ ΘΓ)70.2} δ8 ἴπε (μγοπίοϊος πιακες 

ΑἸῖμαὶ ἃ ἀδυρμῖον οὐ Ἴέεσε, ἴῃς 7εν 5 ἐχροβίϊουβ τηαῖα ΝΆΠΑΘῃ Ποῖα ἴο Ὀ6 

8ΠΟΙ ΠΟΥ πᾶπιὲ ἔοῦ [ο55ε. Βαϊ [ἢ]5 15 νεσν ἱπηργορ 6. ϑοῆπι, ἀῃὰ οἵἴδπεβ τιακα 
Ἀἷπι ἴῃς ἢγβὲ Ἡυκθαπὰ οἵ Ζεγυϊδ᾽Β πιοῖμετ, 65} ἀπά ἃ πυπῖρεῦ οἵ οςοἀὰ, τεδὰ 

Ἰεσσαί, ΜΙ ΠἸΟὮ Πονγενοῦ ΠΊΑῪ 6 ἄμε ἴο Παγτηοπίϑεὶς ἰεηάθπογ. Τὸ ἴῃς [ΠΘΟΥΥ 

τηδιῖ Ν᾿ Παβἢ ἀπα ποῖ ΑὈϊμαὶ! ννὰβ ἴπε βἰβίεγ οἵ Ζεγυΐδῃ, ψ ἈΙο νου ὕα ἃ Ροβ- 
Β'0 16 ςοπδιγαοιίοη οἵ (μα ἰεχὶ, ΝΥ 6. οὐ) δεῖς [ῃδὶ ΝΠ Δ5ἢ 15 ποῖ ἃ ψγοπιδῃ᾽ 5 πᾶπια. 

Βαϊ οἵ τῃ5 γα σαπποῖ "ὲ σοτίαϊῃ. [ἰ ἰβ ποῖ ἱπιροββϑί 8 ἴπαὶ ὉΠ) 2 Ἀ85 σοπια 

ἷπ ὑπάοτ {πε ἰηἤαεπος οὗὨ Φ᾽π) 2} ἰπ ἴπε6 νεῦβα θεΐονν. ---- 37. .2Φ}} καὶ Σεφεει 

δι, ᾽ονεσβεί 8, Ιι ἰ5 ροββί]ε {παῖ ἃ νετ οπος βιοοά Βετα. --- Ὁ 5). ἐκ 

Ῥακαβείν (5, ---- ϑγ 271 ἀουθ.}|685 τὴς βτβὶ εἰεπιθηΐ ἰ8 2 Ξξ 15, Νεβιϊθ, ἰθ “κε. 

7ομν, δεν". ἤαηρ. ΧΙΠ. 3.--- 38. ΤῊΘ τιϊβδίπρ νοῦ ἰβ ρυΐ ὮὉγῪ 6 πεῖς δυά 

ψου]ὰ Βεϊίετ μὲ γεβίογεά ἰπ ἴπε ἔογῃι Ἰν)25. ΕῸΓ 35 : δέκα κοίτας καὶ ἀμφι- 
τάπους ᾧ. Τῆς δέκα 5 ΤῸ», Ὀυϊ ὈΥ ἃ 5 1 σῃ!ξ οἤδηρε νε ρεῖ γῷΨ ψ Β]οἢ τηδῖκος 

Ἔχο θεῖ βεῆβα. ἍΝΙΝ τἢϊ5 σμαηρε (ΚΙ. ἀπά Νο 5116) τῆς ἴεχὲ οὗ (Ὁ ἰβ δἀορίεὰ 

θονα. ---- Ὁ} 8 δσγοπεουβὶν ἀρ] !οαϊεὰ ἰπ ἴῃς τεχῖ. ΤῈ 5εεπὶβ ἴο θεϊοηρ ἢ 

πηΡ. --- 39. ΓΦ. 15. οὔβουτε. (51, βεεπὶβ ἴο πᾶνε υὑπάογβιοοά Ἄαύσες, ἀπὰ 50 

Ἐς ἀπά 15 ἢϊβς ἴῃς ἱπιπιθϊαϊα οσοπῖοχὶ. (58 ἀοες ποῖ ἱγαπεὶδῖθ, ψῃ]ς δ΄ 

πιὰ {π6 ννοτι πιεᾶῃ οὐδεεε. Ῥοβδίὶγ ἴμθτα 15 δῃ τοῦ ἴῃ 18 τεχῖ, 
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ΧΥΙΠ. 1-8. ΤῊιΘ ὈΔ[19ὁ. ---- Πᾶν! 8 ἀγπὶν 865 ουἱ ἥοπι Μδμὰ- 
πίη ἴο τηεεῖ ἴῃς ἔοτοβ ὑπάεσ Αὐβαίοσω. αν ἃ οἴϊεγβ ἴο ρὸ Ἀϊπι- 

8610, Βαϊ γιεἰας ἴο [ῃς δπίγθατεβ οὗ [Π6 50] ἰϊεγβ τΠαἴ ἢ6 βίδυ ἰῇ τῃ6 

οἶἴγ. Ηε οἤᾶγρθβ ἴῃΠ6 σαρίδϊῃβ ἴο 5ραγθ Αρβαίομι. ---- 1. ΤῊ Κίηρ 

ἴῃ Ρείβοῃ γενίενβ ἴΠῈ6 ΥΓΠῚΥ ἀηἀ Δρροϊηίβ οἢΓΕΓ5. --- 2. Τῆς ἴἤτες 
Βεηεγαὶβ ἅτ Ϊοαῦ, ΑὈἰβῃαὶ, δηὰ ἴ[ῃ6 πον]ν τεογαϊεα [τ|4]. ---- 7 σῴρο 
τοδὶ γο τού γον} τῆ ἴογπι οἵ ἴῃς οὔ ἱπαϊοαδῖθβ ἴμαϊ ἴῃ Κίηρ ἀϊὰ 
ποῖ [86] βδίγοηρ δῃηοιῃ ἴο δββδυπια τῃ6 οὨϊεῖ ῥάσα. --- ϑ.. ΤῊΣ 

50] ἀϊεῖβ αἀἰδβδυδάθ ἢΐτῃ; ἱ{ ἴΠῈγῪ δῃου!ὰ Ὅς ἀείξδαϊεα, [πῈ δηθηγ δ 5᾽ 

οὔ͵εος νουϊά ποῖ ὈῈ αἰϊζαϊπε 50 Ἰἰοὴρ ἃ5 Πανὶ ὰ βῇοιυ]αά σγεπιαΐῃ 

αἰΐνε: 20» ἡλοιε αγί ἐφιαὶ ἱρ ἐοηι ἡπομσαπα 07 μ5] ἃ σοπιπιοη δϑ81|- 
ταδῖα οὗ ἃ ναϊυθα ἰθαάεσ. ---- Απα Ὀεϑίε5 9} ἐς φορά ἡλαΐ ἠῆοι ὁέ ὦ 

ἀοίῤ ἐρ μα ὥονι τδε αἱἱν] ὉΥ βεπάϊηρ οὐἱ ἴδ σβεσνοβ ἴῃ οᾶβὲ οὗ 

ΠΟΟΘΞϑΙΥ. --- 4, ΤῊΣ ἴτοορ5 τηᾶγοῇ ρᾶϑὶ ἴἢ6 Κίῃρ ἃ5 π6 βἰαπάβ ἴῃ 

ἴῃς ραῖε. ---ὅ. ΤῊΣ οὔάγρε ἴο τἴῃ6 ρξϑηργαῖβ: Οεμλν Ὁ» μιν ταζό 
τοι ὰ “ιε ῥα Α εαίο!" ὍὭΤΟ δ δῖε ἢ6 'ννᾶ8 5{}}} Ὀὰΐϊ ἃ Ὀογ. 
Τῆαῖ αὐ “δε φολήϊεγς ἀσαγαῖ ἴα ἱπιεπάθα ἴο ργεραᾶγε ἕο ν.ἰ -- 

6. Τῆς Ὀδ[ς ἰοοῖκ ρίασς ἐπ 2ε γμηράς οὐ Φρλγαΐμ) ποῖ οἰμεγνίβα 

Κπονῃ ἴο 8. --- 7, ΑὈΒ4]ο γ᾽ 5 ραγίν νγὰ5 ἀεἰεαίεἀ ψν ἢ ἴΠε 1055 οὗ 
20,000 πΊεῃ. ---8. Τῆς Ὀαιὶς Ὀεοάπηα 4 τουῖΐ; τεσήεγεα οὐερ 1 

ἡ πεε φῇ τι. ἐσμηγ, αμα τἠς μη σέ ἀἐευομγεί νιογό ἤἤαπ τὰς στον] 

τῆς τόοκγ το Κοῖβ νεγα τα] ἰο ἴῃο86 ψῃΟ αἰϊειηρίεά ἴο ἢδξε. 

9. τῦϑὴ}] καὶ ἐτρίσσευσε (51; μοϊπὶ8 ἴο ΦΌΦΥ,, νυ μΐο ἢ 1 πιογα Π|Κεὶγ ἴο Ὀς 
οτρίπαὶ θεοάυβε {με [688 σοϊήσαοῃ Μοτά. --- 8. 1,82 ΠῸΡ"2] ἴμεγε 86επιβ ἴο δὲ 
πὸ ἀουῦὶ ταὶ ψὰ βῃου!ὰ τεδὰ πν ἔου πῦρ, τυ 2 οοάά,, (58, Φ, ΨΚ, ἀπά ὅγπι. 
(ῶϑρρεϊ, Οσήίεα ϑαίγα, Ρ. 309, ΤῊ. 4].). Ὑπε βεπἴοπος 51}}} ἀοεβ ποῖ 86 επὶ 

4υΐτε οοτταοὶ, ἀπά ἴῃς οτίρίπαὶ τᾶ ἤᾶνξ Ὀδεη 5 ΠΊΡῚΥ ὈΣΡῸΝ ΓΦ 159 ΠΡΝῚ, 

(Θ΄. μα5 ὅτι καὶ νῦν ἀφαιρεθήσεται ἐξ ἡμῶν ἡ γῆ; Ἐς ΚΙ. Βα ρροβ68 ἴο ροϊηΐϊ ἴο: 

ον ἐλ ἐάε εαγίά τυοιιῥα ὀγίηρ ογ τὰ [ἴεπ τμουβαπα {1π|65] νέον ἕλαη τῦε. Βαῖ 

1815. βεετηβ ἐογοεά, --- 7} νὴ Ογό, ΤΒε Ἰαϊίεγ ἰβ ἴο θὲ τεβίοτε (85 ἴπ6 

Ἡ]ΡΒΙ ἰ5 ἀποαί!εὰ ἔογ) ἀπ]688 ἱπάεθα ψψε σοη)εοίατγα ρῦ. το δι τον Ὁ] (δ᾽ Πα5 

ἃ νετῦ : φείσασθέ μου (μοι) ροβϑ!]Υ ππ. Βαϊ ἴῃδγε 866 πὶ8 πὸ γεᾶϑοῃ ἔοτ ἀ6- 

Ρατιΐπα ἴτοπι ἴῃς τεοεϊνεα ἰεχί, οἴ, 19. 85, ---- 6. Ὁ515Ν} (515 τεδά5. Ὁ, οὐνὶ- 
Οὐϑὶγ ἃ οοτγεοίϊίΐοη οὗ ἴῃς εὐϊϊοτ, οἴ. ΟΑΘπλ ἢ, Οδορ. Ρ. 335». --- Ἴὕ. Οπιῖ πε 

βευοῃά ὉΨὉ 65, ΕΟ 45 σοπὶς ἴῃ ἔγοπι ἴῃς νεῦβε ἰγεῖονν. Αἱ ἴπε επά οἵ ἰῃς 

νεῖβε δὰ ῦν ψἱἢ 65. --- 8, ΓΊΧΟ)] ἰ8 ἴο Ὀ6 οσοττεοῖεα ἴο ΤΥ) ψἱ Ογέ. 

9-18. Το ζαΐθ οὗ ΑΒΔ] Ομ. --- Τὰ ἴῃ 6 ρεηεγαὶ ΗἸρἢς ΑἸ βαίοπὶ 
λαῤῥεπεά μῥοη ἦε σεγυαηές οὐ 7)αυϊ τμαῖ ἰ85, τὰς Ὀοάγ-ρυάτά. ---- 
ΗΪ5 πλὰ]ς ἐαρης ἱμιί “πε ζεῖ ὀγαρελές οὗ α φγέαί οαξ, σπά ἀξ ἀεαά 
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ἐαμρλ γαεέ ἐπ ἕλε οαξ, «πα ἀξ τας ἄπμρσ δείσεέπ ἄεαῦεη ἀπά ἐαγλ) 

Ῥείηρ ἰεῖτ ἴπεγα ἂἃ5 ἴ[Π6 τηυ]Ὲ Κερῖ ου δῖ ψᾶγ. ---ἴ0, 11. Τὸ τδε 
γουηρ τῆδη ψῆο τοϊά πηι, ]οα Ὁ 5414: Ζάοιω «ατυετί ἀξ ΑΙπά 
«σἦν αἰάοέ Ἰάοῖς πού φρεΐς ἀΐνε ἐο {ῖε ργομπ 7) “4πώ4 μιν 2αγΖ τοσμά 

λαῦέ δέέη ἐρ ρίνε ἔλεε ἕξη σλεξείς 97 εἰδυεν ἀπά α ρίγαϊ] τε ρίγά!]ε 

"γὰ5 ΟἴἴΘῺ ΓΙΟΏΪΥ ψτουρῃϊ, ΔηΠα 50 Οτη ἃ5 Δῃ ογηδιηθηί. --- 12. Τῆς 
50] ἀ16γ᾽5 ΓΕ ΡΪγ : “πᾶ {9} 7 τὐέγό τυειρλΐηρ ται ιν λαμπα αὶ ᾿λοωεαπά 

2ἴοεος οὗ εὐνεν, 7 τυομἐ πο ῥμέ )ογά »"» λαμα οπ ἕλε ζίηρ᾽ς “905 

ἴου ἴῃς τϑάβοῃ οἵ ἴῃς Κιηρ᾽5 οἤδγρε: Ζάβε ἐαγεέ ο {λε γομγερ »εᾶπ 

Αδεαύρν. --- 18. ἘτΙΠοΣ ἀγραπιεπὶ οὗ τῆς οᾶ56: 74 7 τυγοιρὰ 
ἀεεε γμν ἀραΐηεί ἀξΐξς ἤγε, ποίλίηρ τοομία ἄσῦε ὄσεπ ἀϊαάάεη σον 

26 ζύηρ, απαὶ ζάοι, τυομέίε ἄαυέ «ροά αὐροῦ. ΤὨΪΒ βεεπὴβ ἴο θὲ τε 

Ὀαβῖ ταὶ σδη δὲ τηδάς οὗ ἴῃε ργεβεηῖ οχί. --- 14, Ἰοὺ Ὀγθακϑ οἵ 
τῆς σοηνογβαίίοῃ, ἰακο5 ἴἤγεα ἀδτίβ ἰῃ ἢϊ5 μαηὰ : σπα Ζάγμεζ ἑΐέπε 

ἡμίο ἦε ἀεαγί οὗ Αὐδεσίονι γε ανε ἐπ “146 »νιϊς 97 δὲς σαξ. ΝΥς 

τῆϊηΚ οἵ ἴῃ 6 οὐκ 85 ἃ τηδβ85 οὗ τῃ]οΚβεῖ Ὀγδησῇ 5 ἴῃ ψνῃϊοἢ ΑὈβαίοτω 
ψ 5 5 ΓΙ ρ ΡΠ ηρ.--- 15. ΤῊΣ (τες ἀδτγίβ τῆσδ ρὰϊ δὴ επά ἴο ἴΠ6 
δἰγεδὰν ἐχμαυβίθα τηδη, δηὰ ἰΐ ἰβ ἃ ψογκ οἵ βιρεγεγορδίίοη ου ἴῃς 

Ρατῖ οἵ Τοαἱο᾿5 ἀγηγουῦ- ὈΘΆΓΕτ5 ἴο 5η11168 Ὠΐπὶ δηά ΚΙ] ἢϊπὶ ἀραϊῃ. 

11 5 ῥγοῦδῦϊας τῃδγείοστε ἴπαὶ ἴΠ6 νεῖθε 15 8η ἰηϊεγροϊδίίοῃ. ---- 

10. 7οαὉ «4}1}5 οὔ τἴ6 ρυγβαϊ, Κπονΐπρ τῃαὶ τ επὰ ἢδ5 θδθῃ 

διϊαίηοα, --- 17. ὙΠεγ οαϑὶ Αὐβαϊοπλβ Ὀοὰγν ἐμέ ἠὰε ργεαΐ Τὶ] τῃς 
τίϊο]ε βεετηβ ἴο ἱπἀϊσαῖα τῃαΐ ᾿ς νγγὰ5. οὴς νγ6}} Κπόννῃ. ---- 454 “ἦεν 

γαϊπεα οὐεν ἀΐπι α ργεαί λεαῤ οἵ τίσηιες} 705. 7 85.-- --18. Αποῖμεσ 
τηοπυπΊθηΐ ἢδα ὈδΘη ογεοϊεα Ὦγ Ὠἰγηβε ἴῃ ἴῃς ν]οἰηΠν οἵ ΓἜταβαϊετα. 

9. ΝΎ] ἰ8. ῬγορδΌΪνΥ οοτγεοῖ, ἱπουρὴ νὰ ταὶρδξ ὄχρεοῖ δποῖμοσ νετῦ. -- 
10} καὶ ἀνακρεμάσθε 451: ἡγονν δ : ὌΣΓΝῚ 86, 411 ροϊπιῖπρ ἴο ὅν, ψῃὶς ἢ 

αἴοπε ἰβ ἰῃ ρίδςς, ποῖΐος δ ἴῃ πε πεχὶ νϑῖβα. -τ 11. τγῷ Ὁ}.] δὴ οδ]ραϊίοι 
τεβίβ μβοῦὶ οπε. (58 [5 5ἰπηρὶγ καὶ ἐγὼ ἂν δεδώκειν, ἴῃ ἔλνουγ οἵ ψῃίοῃ ΤΉ. 
πἀτρὲβ δαὶ ἴῃετε νγὰ8 πὸ οὐ] ραϊΐου ἴῃ ἴῃς πιαῖῖετ. Βαϊ βυγεὶγν ἴξ 15 [με σοπι- 

ταδπάοτβ ἀσϊγ ἴο τεννατά ναίουῦ ἴῃ ἢἰβ βο] ἀΐετβ. --- 13, ν}] ἴβ, οὔ σουγβα, Νῆδι. 

- ὕρ9] Με. ῥγοροβεβ ἴο ἴδε ἃ ραϑϑῖνε, ὑβοδυβα [6 τεοϊρίεπιὶ ἀοεβ ποῖ ἴς}}] 

τὰς πιοπεγ, Ὀὰϊ ἴῃ 6 ραγεῦ. ὍΤῇε 5ο]ϊθγ Βόνγανεῦ 566 ΠῚ5 ἴο τηεᾶπ: 1 ψετς ἴο 

“κεῖ ἐλε τυεῖρλ οἵ [μαὶ τχοηοΥ Ραϊὰ ἰπίο πὶν μαπα. ---- "7 5. απίηιο]]]ρΊ0]ε; τεδὰ 

Ὁ ἢ τὰς νεγβίοηβ ἀπὰ 2 Ἵοαα. -- 18. 1Ν} ΤῆδῪ Ροββί Ὁ] ἀο, θὰϊ ἴξ ἰ5 Ὀεῖϊες 
ἴο σοττεοῖ ἰξ ἴο ὃν. (ὅ σοππεοῖβ ἴῃς ψβοῖς οἴδυβε τ ἱτἢ ἴῃς ργεςεάϊπρ νεῖβς, 

πιακίηρ ἰξ ἃ ρατί οἵ Πανὶ 45 ἐχῃογίδαιίου. Τακς οατε οἵ [πε γουηρ τῆδῃ Αὐβᾶ- 

Ἰοπι, ἐεςή ση» ομδ τυογξ ἐμγωσέίες 1ο ἀϊς γε. Βαϊ τἴπ6 ῥγεϑεπῖ νεῦβε 8665 ἴο 
περὰ ἴπε ψοτάβ, Τῆς ΟἿΪΥ τοδὶ ἀἰβῆου εν 15 ἴπ ἴῃς ψοτὰ ῦθ. Τῆς ΚΙΠηρ οἵ 

ΑΡβδίομι τννουἹὰ ποῖ Ὀς αἰδεφί, ---- 9022} .Φ0)2 Ογά. ΤΒε Ἰαίζετ 15 σεδὰ δἷβὸ ὈΥ 
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6".---14. 0059] οὐμός ἅἂτὲ ποῖ τῃγυβὶ 'ἱπίο οπε᾽β Πεᾶτῖ, 30 ἴ8αὶ νὰ ββου]ὰ 

ΡτΟΡΔΌΪΥ τεαὰ οὐπῦφ ἢ ὦ βέλη (ΓᾺ.). --- 16. Εοτ [μι τεαβοῃ ἄῆονε γίνε, 

γε. τερατὰς ἴπε νεῦβε 88 δῃ ἱπιεγροίαϊίοη (Οὐ. Ρ. 264). ΤΆ,» (Ο]]οννεὰ Ὺ 

Κιὶ., θερίπβ ἴπε βεπίεπος ἢ ἴῃς ρτεσεάϊηρ οαυδε: θμ σε ἀξ τας γεί αἰέτνε ἐγ 

“ἀε ἀεαγέ ο7 δε σας, ἐεπ 97 7οαὐ᾽» αγηποιν-ὁεαγενς ἐονεβασεα ἀξ. Βαῖ [ογ τῃϊ5 

ν6 5ῃου α αδἱ Ἰθαϑὲ μᾶνα Ἢ» Νγδν ἰπβιθαὰ οὗ ἴῃς θαγα τ}. ΕῸΓ [5 γτοάβοη ἰΐ 

5Ε 8 ᾿εβὶ ἴὸ γτεραγὰ [ἢ νεῦβε ἃ5 ἅη ἱπίεγροϊαίίοη Ἔχοερῖ ὙΠ }8} αἵ {πε επὰ; 

τηῖ5 ννοτά, ροϊπιεἀ γτλ2.), Μν}}} τεδάγ Ἰοΐη ἴο (ῃ5 ἐπὰ οὗ ν.13, Τῇε ἱπρεπίους 

οοπδίγυοσιίοι οἵ Κ]. ν»ῃϊο ἢ τπᾶκεβ 708} βἰτρὶν τεϊεαϑε Αρϑαϊοπὶ ἔγοπι {πε ἴτεα 

80 παῖ ἢς 8 γεν ἰδίῃ ὈῪῚ {Π6 δυπιουγ- θαύουβ, Δ} Κ8 Ὀϑὶβ ἴῃ ἴῃς τοχί. --τ 

18. Οη γῶσζο, δ ε., 7.3.5. Τα β5ἴδϊεπχθπί βεεπὶβ ἴο σοπῆϊςι ἢ 142, ΟΓΝς 

ἵν, [Π8. 566 πὶ8 τοσγε ᾿ἰκεὶν ἴοὸ θὲ οτὶρίπαὶ, ἃ5 ἴξ 8 φαϊϊς ἴῃ ῥΪδος ἴο ἐχρ]δὶπ 

ΨΥ ΑΡβδίομι μδά ἃ πιοπυπιεηὶ ἐη “ες ξίηρ᾽» (αἰε. ΤῊΣ Ἰοσαίίομ 15 ἀππόονη. 

7οβερῆυβ ραΐβ ἰξ ἔννο βίδαϊα ἔτοπὶ [ἐταβαὶεπὶ (45:2. Ν1Π., Χ. 3). το 515] οἷς 

ΖΑ ΤΊ. ΧΙ. ν. 1τγ8, ΧΥΤ]. Ρ. 74; πὰ βοῦν! γ, δεύόοη παολ ἄένι 7 ας (1892), 

ΡΡ. 28, 58. ΤὨε ἱπάϊσαιϊοηβ ἅτε ἴῃ ἑανουγ οὗ ψουβῃϊρ οἵ ἴῃς ἀεδά, 85 ἴμε στηοϊΐνε 
ἴοτ ἴδε εγεοϊίοῃ οὗ βδυς ἢ ἃ τηοπυπηεηῖ. 

190-82. Τῆς πενβ ἰ5 Ὀὑσουρῃῖ ἴο Ὀανὶἃ Ὁγ ἴνὸ τυπηεῖβ. Τῆς 
ἢγϑί 15 ΑμϊτηδδΖ, δἰγεδαν Κπονῃ ἴο υ8, το. Ἠδξ 85Κ5 ρεσῃγβϑίοῃ ἴο 

Ὀτίηρ τῆς Κίηρ (ἰἀϊηρθ: λαΐ γαλισεὰ ἀας γοπομπμεεα 707 ἀνε ἂς 

ἀραΐηε ἀΐς ἐπέριΐές. ---- 20. Τοδὺ αἱ ἢγϑὶ γείιιϑε5 ρεσγηϊβϑίοη Ὀθοδιδα 
Β6 Κπονβ ἰῃαὶ τῃ6 Κίηρ ν}}} θὲ ρτίενοά δἱ Αρβαϊομλ᾽ 5 ἀθαίῃ ; δηπά 

ἴο Ὀπηρ Ὀδα τἰἀϊηρθ του] ποῖ Ὀς οἵ δἀνδηΐαρε ἴο ΑὨϊηγΔ82. ---- 
21. Ἰοαὺ {Ππδὴ ο4}}5 ἃ πϑρτο (παίαγα! !γ, ἃ 5]ανβ) δῃὰ σοπιπιδηα 8 
δα: ΟὉ ἐεἠ τε ἀίηρ τυλαί ζάσω λαοί τέο] ἃ ταβϑβᾶρε οὗ ργϊεῖ 
ὈΥ ἃ ἀεϑρίβεα τηδϑβεηρεγ. --- 22. ΑἸ τλδΔ2Ζ ἃραὶῃ Ὀερβ ρεσμη βϑίοῃ : 
ἩἩσιυευεν 1{ νιαᾶγν ὅσ, ἰδέ μῖό γωωμ] τῇς τηοῖϊνε ἰ5 ποῖ νειῪ οἶθᾶτ ----- 

ΜΠ ΠΕΙΠΕΙ ἃ ἀδβῖγε ἴο Ὀτεαῖ [Π6 ἤδννβ πΊοΟΓα ρσϑητᾷν ἴΠπδη ἴῃ 6 5ἷανα 

ΜΟυΪα, ΟΥ 5  ΠΊΡῚΥ 8Δῃ δι Ὀἱοη ἴο σαττῪ (ἢ τἰἀΐηρς. ΠοΔῸ αἰβϑυδάθ5 

ἴηι: νὰν ἴς ἱ διαί ἐλοῖς τοῦδ γέ, γῖν σοη, σέο λα πο γεισαγαῖ 

«οἱΐ δε κίνενι (ἦτε 3 --- 28. ΑἸ Δ42Ζ ἰ5 511} ἰπβίβδίεηῖ, δηὰ [οδὉ ρῖνεϑ 
[τε ἀεϑίγεά ρεγηϊβϑίοῃ: “4πώ4 Αλίσιααζ γαπ ὧν τς τοὺαν ο7 1.ε 

[»ονγἀαη] ναΐΐεν, απα ομέγαρ 1716 περγο]} ἴῃε ἀἰγθοῖ νγὰὺ νγὰβ ὑσοῦ- 
ΔΌΪ δογοβ5 ἴπε ἢ}}15, θὰ ἴῃς τουρῆπθβα οὗ ἴῃς σουηίγγυ τάδ {παῖ 
ΨΑΥ τότε αἰβίουμ. --- 24. Μεδηνῃ]ε Ζαυΐα τας εὐ αν δεμσέδη 
ἠἦε γαϊε: τμαῖ 15, ἴῃ [πε Ὀυ Πα ϊηρ το νὰ5 ὈΟΐΠ ραΐενναυ πὰ 
ἴονετ. Τὸ ψαϊοῃηιδη πὰ σολες τ ἐο λέ γοο οὗ Τ“.ε γαίε, τῇεπος 

δε κᾶν ὦ γιαη γωπηΐηρ αέρηξ. --- 25. Τὸ ἴῃ ἡδνβ, ἴῃ Κίηρ 5αἱά : 
2 δε δε αὔρπε, “αϊησε ἄγε ἱπ ἀΐς μιοιμά. ὍΝετα 6 ἃ ἔυρινα 

το ἴδε Ὀδίς, οἴμειβ νου ἃ ἀρρθαγ βοδϊίοσεά οἼνεῖ ἴῃς ῥ]αΐη. --- 
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20. ϑεοίηρ δηοίθῃεσ τυπηογ: 246 τυαίεπαπ σπ ἐἦδε σαί εγίσά: 

Αποίλον νη γωημίηρ αἰοη 7] ἴο ψῃϊοῖ τῃ6 Κίηρ τηδάβ δῆβνεγ: 
Τῆς αὖο ἰς ὦ δεαγεν οΥ πα ΐηρε. --- 91. ὙΠῈ νναιοηηδη τεοορηΐζθϑ 
1ῃ6 [ογϑπιοβί: 7 σφ ἑδαὐ [᾽ς γωππίηρ ἡ τὴς βγεῖ ἰς ἤξε τσ σιεηπῖπρ 
9 “λιίνιαας ει Ζαάρα) 850 [εἴα ἰ8 Κπονῃ δἱ ἃ ἀἰβϑίαπος ὈΥ ἢὶ5 
τηδηποῖ οὗ ἀτίνίηρ. Τῆς Κίπρ [υάρεϑ [ἢ 6 σμδτγαοῖεγ οἵ [Π6 τηθϑδᾶρα 

ἔτοπι ἴ86 ομδγδοῖεσ οὐ ἴῃ6 τηδϑβεηροῦ: .7ς 'ς αὶ ροσΐ ναπ ἀπά ἃ 

φξοοί γιόσσαρε ἀφ τοῖν ὄγίηρ. --- 398. Α πώ Αλίνιαας ἄγε πεαν ἀγα 

φαΐ 1ο 11ε ζίηρ: Φεαςε] ἴδε συβιομηαγγ βα]αϊδίίοη, [Ὁ] εα Ὀγ ἴῃ 6 
οὐδίοτηΙΥ Ῥτοβίγαϊίοη. ΤῊΘ πεν 5 σοηνεγϑά ἰῃ ἃ ρίουβ εὐδουϊα- 

ὕοη: “δ εεεά ἐς γαλιυεὰλ ἐὰν Οσοα τυὴσ ἄκσ-ς ἀξἠϊσνεγεα οὐεν τὰς γιόπ 

«υὐἦο πο τ ἐἠεὶν λαπα ἀραΐπδί μὲν ἐογα “146 ξίηρ! Τῇ ννοσαάϑβ 
Βῖνε οοτγδίῃ ἱπίογηηδίίοη οὗ τῆς ν]ἱοἴοτυ, δπα οοηϊδίῃ ἃ ἰηΐ οὗ [6 

αϊε οἵ ΑὈϑαϊοῃ. ---- 29. ΤῊΣ Κίηρ' ἅ5Κ5 ἀϊσθοῖγ σοποογηϊηρ ἢΪἷ8 500, 
δΔηά τεοεῖνεϑ ἴῃ 6 ΓΕρὶγ : 7 σατὺ 16 ργεαί ἀρ τοὐση 7ραὸ τοηΐ ἐὰν 

σεγυαηί ὁμέ 7 ὧδ ποί ἄμοτυ τυλαΐ ἐΐ τᾶς. Ιὶ βθεῖῃβ δνϊάθηϊ ἴ[ῃδϊ 

115 15 (4156. ---80, 31. ΤῊΣ περτο᾽ 5 ἀγγίναὶ δηὰ ρτεεϊίπρ: Ζ47 Ἐν 
ἐγ τ“τ{ε ἀζησ γεγείνε “αΐησε: 7207 Υαλευεά ἀκ: αυεηρεά {446} εἴ. ν. 
--832. ΤΗΣ αμπεϑίίοη δροιΐ ΑΡβαϊοπὴ τεσεῖνεβ [15 ἘΠῚ 6 8η ὑῃπιῖδ5- 

1Δ Κα ῦ]6 ἀηβννοῦ: “3[Ἶἴῶαᾳγν “[᾽|6 ἐγιοριῖθς οὗ μὲν ἐογά ἐδ ζίπισ, ἀπά αὐ τοῦθ 

γίδε πῦ σραΐπμεί “ἠδέ 70» ευἱὲ ἐξ ας 246 πώ ἐς " 

19. γ3}ν Ὁ τυ 0Φ] ἴῃς εοηεύ οδΐο ῥΥερηαης {κε 8. 2415, ---- 30. 15Ὁ}»} 

8 ἴο θὲ τεδὰ ψ τ ὑπὸ Ογδ.,. 1) μαϑ (4]1επ οαϊ ον ΐπρ ἴο 118 5 πα! τ Υ το 3. ΟΣ 
ΤΕργεβεηῖβ 12 ΟἹ]Υ, οἵ, 14. 623, --- 21. 1 15 δὴ οἷά ᾳαρβίίοῃ ψμεῖμ θυ ὙΦ} 5 ἴο 
θὲ ἴδε 85 ἃ βσοόρεὺ πᾶπης οὐ 85 ἂἃῃ ἀρρεϊ]αῖϊνε. ΑΒ ἴῃς ἰοτπι υϑεὰ ἰδ πεδυν 

ΔἰΑΥΒ ὙΦ 55, [Πε Ἰαϊζεγ ἰδ ποτα ργοῦδῦϊε. Τῆς Ομελέμες ψατα ῥτορεγῖν (μ6 
Νυρίαπβ, Βαϊ ῥγοῦδὈν ἴπ6 πᾶπιε 85 εχίεπάδα ἴο οονοῦ 41] παίϊνεβ οἵ Αἴποα 

Ῥεγοπὰ Εργρί. Τδε ἴγαάς ἰῃ βίανεβ Ὀγοιρῃς ἴπεπὶ ἴο Αβίᾶ. Τῆς ἢγβι οσουτ- 

τεπος οἵ ἴπε ψοτὰ μεγὰ 5Βῃου]ὰ θ6 ψῃουὶ [Π6 ἀγιῖοῖς ἡ 55, τὰς βεοοπὰ ου ἴῃς 

οἴδεν μβαπὰ βου] ἢανε ἴῃ δυίϊοῖα βαρ εα -- ΦΉΣ), τ 99, ΠῸ 52} ἦτ ἐ δὲ 

«υὐαί ἐξ νιαᾶγ, ἰ5 ἂτπι δβινεσ ἴο 7040 5 Οδ)εδοϊίοπ ἴῃ ν.3), -ττο ΓΝΧῸ] 8. οὔβουτα. 

Ὑνε. ργοροβεβ ὕνσῷ, ὀγοιεσά γογτλ, νυ ἰοἢ ἰ5 δπορίεἀ Ὀγ Βα, Βαϊ τῆς ρῆγαβε 15 

ἐνεπ ἴΠθ πῃ ποῖ νΕΥῪ οἶεατ. ῬΟββὶὈΪΥ {πε ννογὰ 15 ἃ σογσγι ρίϊοι οὐἨ ἼΣΝΗ Ἡ ΠΙο ἢ 15 

ποοάδά ἴῃ ἴπε πεχί νεῖβε. --- 33. Αἱ ἴδε μερὶ πηΐϊπρ ἰπβεγὶ Ἴθ Νὴ") ἡ ΘΟ. --- 

5225] ἰ5 ἴῃς ]οτάδῃ νδίϊεγ, ὅδ, 1312 Πς. 348, --- 3θ. “ψπτυκ] Βείοσε, ἴπε 
νυδίσβιηδη Πδά οτος ἀἴγεοιΥ ἴο {πε Κίηρ, ἀπὰ 80, ᾿ξ ννα τῦδὺ πάρε Ὀγ ἴῃ6 Κὶπρ᾽5 

τερὶγ, Ὲ ἀοεβ ἤεσε. Εεδά ἱβμεγείογε ὑρῶσπ ;» ψΣ ἢ} (61 35: ἐμ είς Ἔ, Ξε θτὴ8 

ἴο πιεδῃ ἴῃ βαπιθ; Ἔφη ὃν οἵ (58 ν}}}} μαγάϊγ ἀο. Αἴτεγ ἴῃς βεοοπὰ τὴν δϑὰ 
Ἴπν 8 (ΘΟ Ὁ. --- 97. ΝΊ2) Π2ΤΟ ΠΦΩ ΟΝΥ] ἰδ ΒΕΘΠῚΒ ΤΏογα πϑίιγαὶ ἴο γεϑά ἢΝῚ 
2. ΠΣ ΠΌΦΣ ἩΒΙΟΝ 18. ἑανουτεα Ὀγ ΖΦ, ἀπὰ οἴ. (51, οἴσει. --- 38. κ᾽) δ᾿ 
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τϑηάθτβ 20), ψ ΒΟ ννὰ8 οοπ]οοϊυγεα 4150 Ὁγ Ἧε. θείογτε ἴῃς ρυθ]!ςαϊίοη οἱ 

τῃδῖ δαϊκίοπ. ---- ἸΝΦΣ Φ 1 ἴτασα5 οὗ ἃ ὔτεεκ γοδαϊηρ ροϊπὶ ἴο ἂπ οτὶρὶπαὶ: τοήσ 

λαίε (ΝΜ). τᾷδε λαναὶ [οὐ δοιυεγ οἵ τὴγ Ἰογὰ {πὲ Κίῃρ. ---- 399. 1ἰ 5668 Ποσ ββᾶγυ 

ἴο τεδὰ οὗὔϑη Ὑ ἢ τς σοαά. --ο  ἼΡ ΩΝ] 15 δυρεγἤυουβ ἀπά ργατησηδίϊοα 

ἰπ ἴῃς στοπρ ρίδος; ἰξ βου α Ὀὲ βίγίοκεη ουἱ, τεδάϊηρ ἼἸΩΣ ΤΝ ἔοσ γ΄ Γι (Βυ. 

(οἸ]ονίηρ Ν  6.). πὸ ββου]ὰ ρεγῆδρβ θὲ (Ὁ]οννεὰ ὈῪ ὉΦ 65, ΟΥ̓ ΝηΔ. --- 80. ἼὉΡ.}} 

Φ" δἀάβ ὀπίσω αὐτοῦ. ---- 81. ὙΦ] [πὲ βεσοπὰ {ἰπ|6 8 ομἰ τε ὈῪ (98 Κ63,, πὰ 

15 ἱπ οὶ βαρεγῆμουβ. 

ΧΙΧΣ. 1-96, αν δ᾽ 5 θιμοίΐοι πὰ 9085 ΣΘΌΠΚΘ. --- Τῆς Κίης 
τὐας «ἀσεξεα]  Ἀανίηρ Βορεὰ δραϊηβί ἤορε ἴο πὸ ἰδϑί. ---- 376 τυσπΐ 

μῥ το 1τ74ε ἐλανιόεξν συδγ 1ὼζ6 ρα 6] ἃ σοιϊημλοη ἰδαΐαγα ἴῃ ΟΥ̓ ραῖα- 

ΜΑγ5. Απά ἑάως ἀξ ταί 1π Δἰς τοεεῤίηφ: Δν σοπ Αδεαίορι", ΜΖἔν 

δοΉ, 71} δοπ Αὐσαίογι " Οδ ἡλαί 7 λα ἀεὶ 70» 1Ζῴεε, Αδεαίον!, τιν 

50,1, 11.) σοπ 9 Τῇ ἰομάμπεϑθ ννῃ ϊοἢ ἢ βδῃῆοννῃ ἰἰβεὶγ ἴῃ εαιὶν 

ἱπάυϊσεηος, μεσταὶ Ὀγεακβ ουΐ ἴῃ ἀῃσοῃίτγο! δα ρτίεί. ---- 3. ΤῊΣ νὶο- 

ἸΟΓΥ τύας ἐμεγηεη 10 »ιρμεγπῖηρ Τλαέ “), ὄεεαμεδε {16 ῥεοῤίε ἀεαγά: 

ἠλε ξίηρ σγίουσς 70» ἀΐξς δοηι. --- ἅ, Ἰηβιθδά οἵ (ἢς {ΠΡ ἢ 4] πάτο, 

τὴ ῥεοῤβίς οἱοέσ ατυαν 10 {ὴ6 εἶν ας ῥεοδίξ ταὶ στυαγ τυἦάο αγέ 

αελανιεα οὐ ἀσυίηρ πεά ἐπ ὀαζίε] ἴῃ6 ἀρρτοναὶ οὗ με Κίηρ μαὰ 

Ῥεδῃ {πεῚΓ ἰποθηῖίνθ. ὙΠΟΓῈ βθοηδα ΠΟ πΠῸ δορα οἵ 18. -- 

δ. Τῆς Κίηρ οὐ ἢΐ5 ρατὶ τυγαδῥει μ᾿ ἀϊς πες ἀπά εγίεα αἰομά : 

Ὅν τον Αὐεαίογι" Αὀφαίση, "ι} δομ, γι» σσπὶ 7] ΟὈΪΙνίοιι8 οὗ ἐνετυ- 

τηϊηρ Ῥαϊ Π5 στε, --- 6, 7. 7οδὉ τεθυκεβ Πανὶ : 7Ζάοι λαοί σἠανισα 
20-αν “46 γαεὲ οὗ αὐ τὰν σεγυαηές, τυάσ ταυεί {ᾳν ἐε απα 2λε γε οὐ 

ἐὰν “ογ5 απαὶ ἀσμσλίέγς, πα 1τἦς ἐξ 97 “)||} τοῖτες ἀγα εοπεμόίηες, 

ὃν ἐρυΐηρ ξληό ἐπέρηΐες ἀπα λας ἔλσνι ἤἀαι ἔσυς Ζλεε] τῇς Πατά- 

μεδάβα ψδιγίοσῦ ἴοϊά ἃ ΠΟ] Θβοπλα ἔτ. Τῃε τἤτοης οἵ 1λανίὰ 

νου ποῖ ἤᾶνα ὈδΘῃ 5εουγα 50 ἰοηρ 8ἃ5 ΑὈϑβαΐοιῃ ᾿ἰνεά. ὙΤὴῈ οοη- 
ἀαςῖ οἵ ἴῃς Κίηρ 5αἰὰ ἴῃ εἤεοϊ : Ζιαἡ γίηεος ἀπά οὔεενς αγὲ ποίλίησ 

το τ1ἀε6] ἴῃ σοπῃηρατίβϑοη ἴο Αὐρϑαίοσωη. 20 γ 7 ἔποιο ταί 57 Αδσαίονι 

τὐεγὲ αὐυσ, αηα αὐ 97 πις τυεγε ρα {λς αν, Τάση ἥλοις τυομ δε δ 

2(“αφε, ---- Β. ΤὮδ οσσαβίοη 64}15 ἔογ δοιίίοη : σέ, σοὸ μογίά απά 

“ῥεαξ 1’ 216 λεαγί ο7 τὰν σεγυκης  5ρεακ ἃ νογά οἵ ἐποουγαρεπιεηΐ, 

15. 4ο. Ποιά μὲ ποῖ ἀο 115, ἴπθΘΟ ρεορὶς νψουἹά ἀεϑβοσὶ -- 8 

ΟΥΑΙ] ΔΙΓῚΥ Π“υΐο ΚΙ τη] 15 ἀινὰν ὑπάοτ αἰδοουταρεπιεηῖ: “(41π4] 

“λιὲς τον ὁφ τυονφε 10 τἦσε ἠάαπ αὐ ἐλε ευΐ “λα λας ἐονις προη “δες 

"ον ἐὰν γοιτλ πη πδ ποτοῦ] τὰς παΐατγα οὗ [6 ἰῃγεαϊθηθα 6ν]]} 15 ποῖ 

βίνεη, θὰϊ ῥγοῦδὈΥ ἴῃ6 τῃουρῃϊ ἰ5 ἴπαΐ τῃ6 Κίηράοπι ψ}}} (4}} ἴο 
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Ρίες 65. ---ϑ. Τῆς Ιαϑὶ ἕουγ ψογάβ θεϊοηρ ἴο 1ῃε (ο] νην ρᾶγὰ- 

δῖαρῇ. αν] 5665 [Π6 ἴοτοβ οἵ 7οαθ᾽5 νγογάβ, οοτητηδηάς Ὠἰπηβεῖς, 

σοπλε5 ἄονῃ δηά 5115 ἰὴ ἴπ6 ραῖβ, δηα τϑοεῖνεβ ἴμε ρεορῖε. 

1. 7] ἴῃς νεγῦ 5θεπ}β ἴο πιεϑῃ 20 ἐγένιῤέε ἀπά δγ βίτοπρ επιοίϊομ. --- 1593} 

ἐν τῷ κλαίειν αὐτόν (51 ροϊπιίπρ ἴο γΧ533. [ἢ 8ρῖτε οἵ Νε.᾽ 5 σοιηπιεπάδτίοη 

οὗ 32, ἴδε αἰϊεγπαῖε τεδαάϊπρ βθοπὶ5 ἴο τὴς δεῖζετ. --- 3, ΤΠε νεῖβε ἰοριςδὶν 

Ῥεϊοπρβ δίϊογ ν.δ, ψπ]685 (Π6 δυῖθοῦ τπθδη8 ἱμδὶ πεν νγᾶ5 οαγτίεα ἴο [04 Ὁ ψ 1] ε 

51}}} ἱπ τῇς Πε]α. --- 8. ΤῊς βεοομὰ ΝΊΠΠ Ὁ 8 Βαρεγῆμοιυβ ἀπ ρεγῆδρβ ετγὸ- 

ποουβ. ---4, ΠΌΓ92] ἴ5 Ἰδοκίῃρ ἴῃ (51. ---δ. ὉΝ Ὁ] ἔοτ 5, ἴῃς νοννοὶ ντιτῖεπ 

δλίφριε, ἃ5 ἴῃ ὥν 121. τ 155} [6 βθοοπά {{π|6, 15 ργου δου ἴο θὲ οπιττεὰ ἢ ἢ 
Φι ἀν..---6. τιΘ 25] ἴτοπι τ᾽2, (ὐε5.3Ὁ ὃ 78 ὁ. ---- Ἡδ. Φ0.}] (68 οχηϊῖβ. τῶ, 
Ῥηπρίηρ 1Π15. οἴαιβε ἱπῖο πὸ ψηΒ (ΠῈ ργεσοαΐηρ, Τῆς ἱπβεγίίοη γᾶς ργορα- 

ὉΠ πιδάς ἴο ργονεηῖΐ ἴοο οἷοβε δϑβοοϊδίίοη οἵ ἴπε σοπουρίπεβ ἢ πε ψἶνεϑ 
(Νάβε16). --- 7. 15. ὉΝ 5] ἴπὲ ρδγδ! !εῖβ ρῖνε [με πιεαπίπρ ἑάσι ἀσεί πο ῥτῖποςβ. 

Βαϊ πετὲ [ἴῃ βεηϑε βθειηβ ἴο Ὀ6 ᾿ἴκε ἴῃδΐ οὐ ΥἹ2) 00ἘΝ 15. 4017, ---- ν 7.2} ἴῃς 52 

5ἰΠΙΡῚῪ τεβυτηεβ ἴῃ ἰοστηεσ "5 (Ὀτ.). -τ- 8. Νὴ ἽΝ] 5 ἴῃς ῥτγοϊαβίβι ΤῊἪς Ν 
ὙΠΙΟἢ (ΟἸ]ον5. ἰ5 ἴῃ ὉΝ οὗ με οδίῇῃ, οἵ. ᾿ϑανί ἄβοῃ, ϑγημέαχ, ὃ 132, Δ 3. --- Ὁ} 

βοῖης σορίεβ πᾶνε Ὑ).--- θ. ἼΘΙ 200] (6 αὐ ἀ5 ψφη ὅν. 

990-15. Ῥγοροβαὶς ἅτε τηδάθ ἴογ ἴῃ6 σϑολ]] οὗ Ὠανίὶά. --- ἤεγαεῖ 

λαΐ ει, εκαεὰ το ἐΐξ Ἰη, πα {[6 ῥεοῤίξ. εχῤοείμίαηεα τπ αὐ “ἦε 

ἡγδες οὗ 7ογαφ! τὰ6 ἱπεπηιδιίοη βθειὴβ ἴο ὑὈὲ ἴῃαὶ τῇ6 σοϊητηοῃ 

ῬΘΟΡΙῈ ψετε νοχϑὰ δ ἴῃ6 ϑἰοννηδβ οὗ ἴῃς ᾿εδάειϑβ.--- 11. Τῆς 

τεοο]]θοςοη οὗ [αν 4᾽ 5 (ὈΓΠΊΘγ Ὀδποῆϊς, ψ τ [6 ἔδοϊ οὗ ΑἸ βδοτη 5 

ἀξδαῖῃ, ρτγοιηρῖβ ἴῃ6 υεβίίοη : ἤλν αὖ νοΐ ἰδέαν 10 ὀγίμιρ ὀαεξ τὴς 

Ζίησ» Ὅηῖ5 Ψψογὰ οὗ {Ππεὶγ5 σάτηθ ἴο ἴῃς εατ8 οἵ Πανὶ (οσ ἴῃς 

σοτταοῖ τεχῖ, 5866 ἴῃ6 ποῖθ). --- 12. ὙΠ ρεηυΐης οτίεπίαὶ ἴον οὗ 

Ὠϊθ ον οἴδῃ ἢδ ἰποίϊεβ [ἄδῃ ποῖ ἴο Ὀὲ Ὀδηϊηά ἴῃς οἴμεῦ {ΠΠ0 65, 

ΜΟΥ Κίηρ ὈΥ Ἰηδδὴ5 οὗ ἢῚ5 {πἰεης {Π6 ῥγίεϑίβ : «5.5.» τ 716 ϑλείξας 

9Γ 7μάαλ-: σὴν τὐομδ γοῖς ἐξ “16 ἐπεί 1. ὀγίηρ ὀαοῖ {Δε ἀζηρ 1. ἀϊς 

λομδέ ὍΤῆε τεάϑοη ν85, οἵ σουγβθ, (ἢαϊ ἴῃεγ ἢδά Ὀεαη τῃ 8 Ἰεϑ οτ5 
ἴῃ τπῈ τεθε]]ίοη. --- 18. Τῆς Ῥοπά οἵ δοοά ἰ5 υτρεά 85 ἃ Γεάβοῃ 
ΜὮΥ ΠΕΥ 5μου ἃ ηοὶ Ὀ6 Ὀαοκνατά, ---- 14, Απγαβα, ἃ5 οὔε οἵ ἴπε 
τηοϑὲ ἱπβυδηιίαὶ, ἰα ἴοὸ 6 ψοη ὈΥ ἴῃς Ρῥτοπηῖβα οἵ ἰῃ6 οἢϊεῖ σοτυ- 

τηδηα ἴῃ ρἷαςε οὗἉ [οδὉ. ---1ὅ. 4π4 Αγνιασα πργπεά διε ἀσαγέ οὗ σἠ 

ἡιε γιό 97 7μάσλ ἂς ογηδό μιΩ} 80 1ῃαϊ {Π6γ δεηΐ ἴοσ [αν ἃ ἴο 
τεΐαγηῃ 11 41} ἢ15 γαῖα Π6 5. 

10. 1.0] νου! πλεϑῃ τύογέ ἐρ ἃ φεέαίε ο νεμέμαὶ εἰγῖγε (Ὁτ.). Βαυϊΐ δ5 ἴδε 
ΝΊΡΒΑΙ οσουτβ πούῇετα εἶδα, νγα βῃουϊὰ ρεγῆαρβ τοδᾶά 7.) στη ΘΟ, ---- ΝΥ] ἰ5 

επαρῃδίίς, --- 11. Αἴ [μ6 ἐπ οἵ ἴῃς νεγβε, (5 δὰ 48 [ῃς οἰαυβε νυ] ἢ ἴῃ Ξὲ σοπιεα 
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αἱ ἴπε6 επά οἵ ν.13, οπηϊ τη ἴξ μετα: ἸΡΌπτΟΝ Ν2 ὈΝΎΦ. 52 2, ΑΒ μονῇ 
ὈγῪ ΤΆ., [ς ψοτὰς θεΐοῃρ βεγε ἀπά ποῖ ἴδετε. ---- 13. ΤῊς εἐπὰ οἵ ἴδε νεῖβε 
8ῃου]ά ὃς δἵ ἴπε Αἰ μπαςῖ, ἴπ 6 γεϑὲ μανίηρ σοπιε ἴῃ ὈΥ [γα πβροβιτίοη, ἀπά μανίην 

Ῥεδη ἰπογεαβοὰ ὉΥ εἴγζοπθοιβ δααϊιίοη οὐ γ2 ὍΝ ἔτοπι ἴῃς Ἰ᾿ΐπε δῇρονδ. --- 

18. Τῆε ορεπίῃρ νοτάβ βεεπὶ ἴῃ 6 πιοβὲ ργόρεσ ἱπίγοάιοϊίοπ ἴο με βρεεςῇ, δπά 
ἰϊ ἰβ ροββϑίθε ὑπαὶ τμοὺ Ῥαϊοηρ ἱπιπιεάϊαϊεὶν δἴϊτογ [Π6 βεοομὰ Ἴονὸ οὔ ἴῃς ῥτε- 
εςἀϊηρ νεῖϑε, 81} Ὀεΐννεθη θεΐῃρ εὐτοπεοὺβ ἀρ] !οδιίοη. --- 14. ὙΔῸΓ] ἔοτ ΥἹῸΝ ΤΣ, 

Οε5.25, 68 Ἅἅ. ---1δ. Ὁ.}] (61 ἰβ ργορδῦγ σογίςος ἴῃ 115 ἱπιεγργείϊδιίοη ἤδη ἴὲ 
ἰπβετῖβ “σιασα ἃ8 ἴῃ βυδ]εοῖ. Οὐυἷϊε 48 ροοά 5 1Πε γτεδάϊηρ οἵ ὮΓ : 335 ὃν. 

106-24. ΤΊιο τοΐασῃ οὗ [16 Κίηρ, --- 82ὺὸ Πανί ἃ γελμγηισα τλαυκϑ 
186 τταηϑι τ οη, οἹοβίηρ ἴῃ δοσουηῖὶ οὗ ἴῃς περοιοηβ δηὰ ορδηΐηρ 

τῇς πατταῖῖνα οἵ ἢἰβ5 Ἰουγηεγ. [πἀαῇ σαπιὲ ἀονῃ ἴο Οἰΐμαὶ, ἴδε 

06 }}- Κποννῃ ϑαποίυαγυ ἴῃ ἴΠ6 Αταῦδῆ, 29 ρὸ “ο »η6ε! 26 ἀίηρ. 1ἰ 

566ῖῺβ Πα Ϊγ σοηϑίβίθηϊς ἢ (15 ἴο δάά : ὦ ὀγίπρ δε ζίηρ οῦεν 

“ἦε γογάσμ. ΤὮδ Ἰδζῖευ βεαπὴβ ἰο ἢᾶνε Ὀδεη ἴῃ6 ννοσκ οὗ Ζίθα. --- 

17. Τῆς νεῖβε 5μουϊά ἱποϊαάς τῇς βγβϑὶ ἔουσ νοτγάϑβ οἵ ν.δ: Βῃϊπλεὶ 
«τὐερ! ἄρτον το νιϑεί “ἠδ ἀίηρ τοὐτὰ ἐλ μιδη οΥ 7μάκσλ, απα α Τλουδαραῖ 
νιέπ οΓ Βεηγζανιῖη τοῖϊὰ ἀΐμι] ἴῃς δοσοιηὶ 5 σοπιίηυδα ἴῃ ἾΝ, --- 
18. Τῆς ζεαὶ οἵ Ζίρα 5 ἀδβογίυρεἀ ἰῃ ἃ ραγεηιῃεῖϊοαὶ βϑεπηίεπος 
ΜΏΙΟἢ ποιά 65 ἢ, Ηδ, ψ ἢ ἢἷ5 δε 5οὸπ8 ἀπα ἱννεηι βεγνδηΐϑ, 

γωσλοα Τἀγομρὰ 26 7ρογάση ὀφίογε τὲς ζίησ] ἴῃ τηεαπίηρ οὗ ἴδε 
ν τ 15 ἀποοτίδίη. --- 19. 44 “λέν ἐεῤέ ἐγοσεῖηρ τὼῃς γογιά Το ὀγίηρ 
ἠὲ λομεελοία οὐ τάδ ξίηρ ουεγ, απαᾶὶ το ὧο τυλαΐ τοοιμδ ῥίεατε ἀΐνι. 

Τῆς Τογάδη, [πουρσῇ ποῖ ἃ ἰᾶῦρε βἰγεαπη, ἰ5 5} Δηα ἰγεδοδογουβ. 

Τῆθ νοῆδεη δηὰ οἰ] άγεη νου πθεὰ τῇς ἢεὶρ οὗ βίτοῃρ ἂπά 

δχρετεποαά συϊάε5. ΤῊε Ἰαϊίογ ρατὶ οὗ [ῃε νεῦβα γε γη5 ἴο ἢ ἰπιεὶ, 

ψῃο Με ἀρτοη ὀφίογε ἡιε ζίηρ ας ἀφ εγοσεεα ἐἠς 7ογάαπ] αἵ ἴῃς νον 

(οτά. ----30. Θῃϊπιεὶ 5 ὑτάγεῦ ἰ5: Ζ4) ποί μιν ἐογιὶ ἐλαγγέ ρα 10 

»ιδ,; απ ἠο ποέ γενιεηιόεν τυλαΐ ἐὰν σεγυαηί απ ῥεγυεγεσίν . .. λα 

2ε ἀΐρρ σἀοωξ δαγν αὐέδτιῆον ἐσ 16] Ὧε αἰϊετηρῖβ ΠΟ υ5:Ποατίοη, 85 

ἰηάεεα ρστουηάϑ ἔογ 5:18 οαιίοη γεγα πΟηΘ. --- 21. Ηδ πονν γϑα]Ζε 5 
1Παῖ ἢς 5ἰπηβά, δηά Ἵοηίεβϑίπρ ἴὶ ρ]εδ5. ἢἰ5 ργεβθηΐ ΖΘ]: 7]. 7 
ἐο»η ἴο- (αν, γε: 97 αἦ τὰς ἄσμδε οὗ 7ρε.ῤλ] Βεη]αμλίη 15 ἠοῖ το κ- 

οπδά ἴο Ϊοβερῇ ἴῃ ἴῃ6 ρεπεαϊορίεϑ ---- [ἢ πηυδῖ ὈῈ ἃ τῆογα δησίθηῖ 

σοποορτίίοῃ. --- 22. ΑὈἰ5Παὶ ἰ5 σἰγθηυοιβ, ἃ5 θείοτα, ἴο ρυῖ ϑῃϊπιεὶ ἴο 

ἄξαῃ : ὀέεαμδε ἀξ εμγεεα {λε ἀποίμεα οΓ Ὑαλινελ] ἴῃς ἀϊν᾽ηΠν 
τῃαῖ ἀοῖὰ μεάρε ἃ Κίπρ πιδάβ ᾿ἰβ οὔπιθ ὈΪΑβρἤειην. --- 23. Ὀανὶά 
αρϑὶῃ ἀἰβοϊδίπη5 [ΕΠ] ον ἢΐρ ἢ τῆς 5οη5 οἵ Ζεγυίδῃ γῇ νου] θὲ 
ἢϊ5 σασεγεα»γ, Ὠϊπάοτίης εἰπὶ ἴτοτι ἀοίης παῖ με νουϊά. Ζ70- αν 
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σ“λαϊ α γιαη ς μὲ 1Σ9 ἀεατά ἱπὶ 7εγαε 7 Ἐν ΘΏΠΥ σοης ]Π]Ἰδτοη νας 
ἴο θὲ {πε οτάεσ οἵ ἴῃς ἀδγ, ἴοτ ἴῃ Κίηρ δα [Πε σοπβάεηπος {πδὶ 

δ νὰβ {Ὁ} τεϑιογεά ἴο ἢϊ5 ἴἤγτοῆθ. Τῇδ δοοϊαϊπι οὗ ἴ6 ρθορὶε 

Βαδά τηονϑὰ ἢϊπὶ ἴο {{|5 βεῃθτοβίίυ.---- 3924, Ης τμεγείοσε γῖνες 

ΘῃΪπιεὶ [Π6 ΒΡΌΤΏ ἀββύγαησα ἴπαὶ ἢ 5}4}} ποῖ ἀἴεὲ. γε 5βῃου!ἃὰ Ρὲ 

Ὀοῖῖοσ ρ]εαθεα πὴ ΘὨϊηλεὶ μα ἢδ ἴακθὴ ἢ 8 ρυῃιϑηπιθηῖ κα ἃ 

Ἰηδῃ, ἔογ ἢϊ5 τευ την οἵ ἴ[η6 Κίῃρ ηο ἀουδῖ ἐχργεββθα ἢϊ5 γεδὶ] πηϊηά. 

16. “2, 2755] 1ἴ νου] θὲ ποτε ἀρργορτγίαϊε ἴο 54} τοάεη ἀξ λαώ εγσεσσά, 

δπε ρεγῆδρϑβ βοπιοιῃϊηρ οὔ (Παἴ Κιπά ννᾶβ ἴῃς οτὶρίπαὶ ἰεχῖ. ---- 17, 18. Τῆς νεῖϑε 

ἀϊν᾽βίοη ἤοτε δπὰ ἴἰπ τῇς (Ἰ]οννίηρ ἵνο νεῦβαβ 15 σοη[υ8εα {γε.). Ὀἰνίάς δἵ 

13.).8, αἴ Ἴ2Ὶ Ὧ255, 84 αἱ 1))}3.. -τ- ὙΦ 51] οὐ ἴΠ πε ἔογτῃ (65.535, 8ὶ 97 6. ---- ὑπ τ} 

τῆς ἴοπϑε 566 Π|5 ΨΎΟΠΡ 8πὰ νὰ βῃουὰ ργοῦρδθὶν 5ιγῖκς οὐ {πε ἰηϊτῖα] κυ; ποῖος 

τῆς ῥτεοςϊηρ ψογά, Τῆς πιεαηίῃρ' οὐ τὸς 15 εἰβεννῆεγε 20 ἐσγιδ υἱοίφνεεϊν τβον, 

40 ἰαζε υἱοίεηιέ βοσσοσεέονς οὐΣ ΒΕ ΎΑΙΥ υϑεά οἵ (ῃς ϑρ τ 5 ουπιῖηρ ὕροὴ ἃ τπδῃ. 

ὙΠῸ ΟἽΪΥ τεᾶβοῃ ἴου 115. αδὲ πεῖς 5 ἴῃδΐ 11 ἀεβογῖθεβ {πε Ἔἐπουρυ ψ ἢ ν Ὠ ἢ Ζίρα 

διῖεᾳ.--- 19. ΠΩΣ Π271] ἰ8 ἴα κεπ τγδα πα! ἴο τπεαπ τπᾶῖ ὦ Μμγγ»-ὀσα 

τύ συεγ. Βαϊ 1ῃ18 τηεδηΐϊηρ (ῸΥ ΠΡ ἰ5 ΜἸΠουΐ σοπῆγπδίίοθ. Ὑμὲ πογὰ 

εἰβενῆεγε πιεᾶπβ ,20γά. Τῆς νεγὺ Πογα τηυβὲ θεὲ ἴῃς ῥ]αγαὶ ΥΣΣΊ, πὰ ἴπε ἴεῃβε 

ἱπάϊοαϊε5 [π6 τεροδῖθα δοίῖοπ, Τῆς θαπά οἵ ἐχρεγεποε τθῃ ψψεπῖ θα. Κ δπὰ 

(στ, ςατεγίηρ {πῸὸ σὨΠ]Πάγεη δὰ Ἰεδάϊπρ ἴΠ6 τ ἀϊηρ ἀηίτηα]5 οἵ ἴπε ψόοπιεη. 1 

8 ἈΠΕ βϑδγυ ἱποτγοίοτε ἴο σοτγεοὶ δος γα πρὶ το, Φ ἴὸ πιῶΣπ ΥἹΣ (ΚἸ., Βυ.). 
πτ τ Ὅ2}5]} ἴοσ 2; πο, (ἰε5.35,. ξ τ 3 9 .Ε- ΤῈς εχιγδογάϊπαιγ. Ροϊπί5 ὁ ονογῖ τε ε μοτα 

ὙΚ2 ἰηὐίοαῖς Πα (ἢς ΘοτΊ]Π 65. νυ ]58 ἴὸ 5υρβοβὲ ΠῈΣ (Οἰμεθυισ).- υ:3] ἴο θὲ 
τοδὰ υυΐτῃ Ογξ Ὁ}}3..-τ- 30. ὅ1;5] οἵ, γ13.- 98. 1025] ἴπ 1 5. 294 ἴπε ῬὨΠ15- 
εἶποβ σοπίοπιρίαϊοα [ἢ Ροββί δ! ΠΥ οὗ Πγαν 4’ 5. θεσοπηηρ ἃ 195", α ἡγαίίον ἐη τᾶ δ 
“αν. ἴῃ ταὰςοἢ ἴῃ βᾶπὴε ᾿ρῃὶ Πανὶ νίεννβ πε βοηβ οὐ Ζεγυΐϊδῃ ἢετγα. --- ὈΡ ] 

τε βεοοπά [Ἂἰπ|6, 15. ργορδοΥ ἴο θὲ τεδά ογ)ππ, 1δρ. γοῤά. Ολαϊά. Ῥ. ἸἸ. ---- 

ὩΣ] οἴδατε (51. 15 Ῥετῇδρϑ τῆογε ζογοῖθ]6 ---- αν γοῖς ποί ἔπσιν “λα 7 λανε ἐλε 
γὴρλ το ἀεεϊἶφ ας ἐϊην ἢ 

25. ΤἼα πεχὶ ἱποϊἀεπὶ γᾶς ἴῃῈ σοπληρ οἵ Μεγρθδαὶ ὀέμ ϑαμέ, 
ἃ5 Ἦδ ἰ5 οὐ] εά Ὦγ ΖΗ. --- 271 λα ποΐ ἀγεσεεά ἀϊς γε Ὠΐ5 Ἰατηθηε55 

πηλάς βοπηε βρεοῖΐδὶ αἰτεητίοη ἴο ἴθ τὴ δαν!βαὈ ]6. --- ἀπά λαά πο 
φησ λὶς μιομείαελε αη 4] ἀαα πού τυαελοί ἀΐξ εὠήλες] πορὶεςῖ οὗ 

1ῃ6 Ροῖβοῃ ἰ8 ἃ βίσῃ οἵ πιουγηίΐηρ. ---- 306. Α5. Μετ} 418 ΠΟ πΊ6 γᾶ5 

76τγυβαίθηι, πα σάπια γον ἤεγμσαίενι ἴοὸ πχθεῖ ἴῃς Κίηρ. Τῆς Κίηρ 
πασχα! ἰπαιίγεβ ΜὮγ μῈ Πα ποὶ ροης ἢ ἴῃ 6 ΠουΒΘ ἢ ο]α δἱ 1ἴΠ6 

ςοπιίηρ οὗ Αὐϑδΐοπι. ---- 297. ΤῊὴς τερὶν 15: 27. ὠγαά 176 ἀέρι, γι» 
φογυαηί αἰδεείυδοῦ »6. ΖῸ» τὰν σορυαηί εονωπαπαάφα ἀνε. δα ὴ 

2ιεὲ σης “πα 7 νιαν γίάδε πῤορ ἀεῦ σπῶ ρὸ τοῖδὰ {16 ζίη 6} ἴῃ 5υ!- 
αἰδηΐ Ἔχρ᾽απδίίοη ἢν Π6 τν88 ρούγε 1685 ἴο ἀο ΠΊΟΓΕ 15 ἢΪ5 ἰδ ΠΊ ΘΠ 685, 
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ΜΙ Ὠ ἢ ἢς τΠοτείογε τηδηιοῃβ. --- 28. 8. ἢς σαπαγε τὴν σεγυαηΐ 

Ὃ μι} ἐογα {6 ξύν} τ οᾶβε 15 5 ΠΟΙ ΘΕΠῪ οἰθαγ, ἀπά ἢ ἰεᾶναϑ 1 
ἴο ἴπ6 ἀδοϊδίοη οἵ 6 Κίηρ. --- 29. 20» αὐ δε λομδέ 7 νιν γαίλεν 

τὐεγε εἰῤδεγυΐηρ οηδ᾽ 97 «εα τ ὀφίογε μὲν ἑογιΐ “ἦς ζίησ, τυάεμ ἠοῖ 

αν σε τὰν σεγυαη  ἀπιοηρ ἕλοσε τὐὴο ταν αὐ ἐὰν ἑαὀϊε] ἴῃ ἀπάεο- 
βοινεά Κιπίηθθ5 οἵ ἴῃ6 Κίηρ ννὰβ ἃ γεάβϑοῃ ΨΥ ἢ6 βῃοι ἃ πον 6 
οσοπίδηϊοα νὰ ἢϊ5 ἀξοϊσίοη : 45,4 τυλαί Μεγήδεν εἰαΐρι ἄσῦς 7. ἴο 

7} ἰο {ἔ{ὸ ἀίηρ2 δ τεβίρῃδίίοη 'β ἃ {Ππ||6 ἑοτοεί. --- 380. Ὑπε 
Κίηρ 5 πηραίίεηῖ: ἢν τοῦδ δος σο ἡ ἐαέξίη Ὁ 7. λανε ἀεεϊσά: 

Ζλοι απο Ζιίόα «λαΐ αἰϊνίίς ἐλε απ 1 ἀπαουθιράϊγ {πε Ζεαὶ] οὗ Ζιρ8 

ἴῃ βεγνίηρ ἴῃ6 Κιίπρ' ννὰ5 ἴῃ 6 γβάβοῃ [ογ [Π15 ἀβοϊβίοη. Ῥοϑβϑί θυ {ΠῈτα 

γγὰ5 Α5ο 50π16 βιιβρίοΐοι [μας ΜογΌΡΔ4] Δα ηοΐ Ὀδδη 88 ῥτγοιηρῖ 

ἃ5 δ6 πιρῃϊ ἢᾶνα Ὀδεη ἰη δηάδανουτίηρ ἴο (οίονν Ὀαν!ά. --- 

391. Μειρῦδαὶ ἰ5 σοηΐϊεπὶ ὄνεη τῃαὶ Ζιῦα 5ῃου ἃ ἤανα ἴμ6 ψῃο]6 : 
σίηος μὲν ἐργα ἠὲ ξίηρ ἠας ἐρη!δ ἄσλης σαΐέ απο σομμί, 

25. “ἸΝΦ΄ 2] υἱὸς υἱοῦ Σαούλ 58: νίδς ᾿Ιωναθὰν υἱοῦ Σαούλ (51, τα ενϊάεπὶ 
ἐχραηβίοῃβ. --τ 5) ΠΦΡ ΝΟΥ) Πα [Π6 δυῖποτ τηθαπὶ βἰ πρὶν ἴπαὶ ἢς δὰ ποὶ 
τυασἠφα᾽ ἰδ (εεῖ, ῃς ψουἹὰ ργοῦδθὶν πᾶνε υβεὰ δποίμοῦ νεγρ. [π 101. 21,3, πὸ 

15 αϑεὰ οὗ {τἰπιπιπρ ἴῃ 8 παὶ]8, μας τῃ6 παὶϊβ ἀγα παπιεα. -το ϑῦ ὈνπἼ551 τς 

δυῖῖοϊς ἰ5. βυγρτίβίπρ, Ὀαϊ ρογῆαρβ ἄς ἴο ἴῃς πιίδίακα οἵ ἃ βοῦδε; Ὦγ. οἱἷϊεβ 

Εχ. 918. --- 26. οὐνυν} 5ῃου!ὰ "6 ϑῦφυν (Εν. Οἱ Κ)778, 1Π.. Ρ. 259, Ε. Τταῃβ. 
11. ρ. 191). -α 397. Αἴεῦ 712} ἰπβοσξ Ὁ, ἀπ ἔου Ὥ3πν γϑαὰ πθ2π, 50 (5.2, (οσ 

Μεεῖρρδδὶ ννὰβ ποῖ αθ]ὲ ἴο βαάε ἢεσ ῃἰπιβε! , Απά ἴδε ἔδοϊ {παῖ ἢς Πδὰ ρίνεῃ 

ςσοπιπιδηὰ ἴο Ζίρα ρυΐ τῃ 6 ογίπια οὔ [86 Ἰδίζεν ἴπ ἃ βίγοηρου ΠρΉϊ. ---- ποῦν] 5ῃου]ὰ 
ῬοββίὈΪγ θὲ γνῶ», ἃ8 ὙΠ ἰβ βἝη γα {πὸ γε. --- 38. 520}} Ποῖα ΟἿΪΥ οἵ ροϊπρ' 

δθουϊ 88 ἃ 5βἰδηάεγου. --- 29. [πὶ (5 τῇς βεοοηὰ Πα] οὗ ἴῃς νεῦβε 8: 414 γον 

τυλοτε λαγώ «ἀαἱ 7 γεεεῖνε ἡμεέεε  Απά ἂς εγίφαὶ γμγέλον ἰο ἑὰς ξέηισ. ΤὨϊ5 
ΤΑΔΥ Ὀε οτὶρίπαὶ, ἃ8 ἰπΠῈ πεχί νεῦβα ἱπιἰπιδῖε8 ἴπδῖ ἢ6 8 τα] κίηρ ἴοο τημποῇ. --α 

80. “210} (51, βεεπιβ ἴο τεδὰ 3 ἼΠ. 

82-40. ΤΊ6 ραγίίπς τ] ΒΔΓΖΙ]] αἱ. ---- Τἰ 15 ποῖ σετιδίη {πὶ (Π 6 
δαῖμον (Ὁ]]ονν5 ἴῃ 6 Ἔχαςοῖ οσάδγ οὗ δνβθηῖβι ὅγε βίίρροβε ἴῃμαὶ τῃ8 

Ῥαγίίηρ ἴτοπὶ Βαγζὶ αἱ ἴοοκ ρος Ὀεΐογα ἰπ6 πηδετίηρ ἢ Μεηθ- 

Ὁ41]. ΠΕ ρῥίδη ἰβ ἴο τεσοιηΐ [ἢ 6 πγεειίηρ νν ἢ Ζιίθα, Βῃϊπλεῖ, ἀπά 

ΜεηθρῦδΔ] ἰη οοππεοχίοη, δηά τῃδη το Κα τρ [Π6 ρατγίίηρ βοῆς. 

92. ΒΑγ2ΖΙ]1αἱ σαπηα ἀοννῃ οπλ ἢἰβ Ποιης, ἀμ τύεηΐ τοῦτ “ἠδ Ζίηρ 

20 δια ἀϊπι σοοαΐ-ὄνε αὐ διε 7ογίαη] ἴὰ νὰ5 ἴμῈ ρατί οὗἩ ρο! η 655 ἴο 

ΔΟΟΟΙΏΡΔΠΥ ἃ ἀερατίίπρ ριιοβῖ ἴῃ6 ἤτθὶ βίδρε οὐ ἢΐβ Ἰοῦγηθυ. --- 

833. Τῆς οἷά πηδῃ ἀσά ηοιγίφἠφαὶ 26 ξίηρ ἦμ ἀϊΐς εαί αὐ αλα- 

παΐνι, ἃ της; ψὨ ἢ ἢΐ5. γε! ἢ Ἔπαῦ] ει} τη ἴο ἀο. --- 34, Ὀανιά 

»α ι... 
“ 
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ἰηνῖεβ. ἢἰπὶ ἴο Ὀεσοπὴα ἃ τ ἘΠΕῚ οἵ ἴῃς σουτί. -- 38ὅ. ΒΑγΖΙ]]αΣ 
ἀξεο!η65 οἡ δοσουηῖ οἵ 5 γεδῖ8. --- 96. Αρε ῃαά Ὀϊαπιοα ἢἰβ βεῆβες 
80 ἴπᾶΐ ἢ6 αἰά ποῖ ἔημοτν ροραὶ ἥγονι εὐ] ἴῃς β6ῆβθ ἴῃ ψῃῖοἢ Π6 

ἰηϊθη5 15 15 ἱπά Ἰοαϊθα Ὀγ ἢ 15 Τατίμογ αιεϑιίοης : Οαπ δὰν σεγυαπ 

“αςίς διαί τολ΄Ἴολ 7 ἐαί απα καί τυλίεὰ 7 ἀνίπᾷ 7] τῃς ἱποοποίβίεῃξ 
056 οὗ [ῃ6 ΡΙΌμουη5 ἰῇ 5010} βθηΐθησαβ 5 ποῖ ῃσοπηπιοῃ. --- ΟΥ 

εανπ 7 ἀσεαν' “ῃλ6 υοίες φΥ τίρισενς, γριξη 97 τυονεδη 7) τῇς ρ]εάϑυσοβ οὗ 

της σουτὶ ἢᾶνα πο αἰϊγδοίίοῃβ ἔοσ Ὠἰπι. ---- 87. 2:0» Τὰ» τεγυαπέ τοῖᾷ 
ὅο ὦ δἰδές τὐαγς τὐΐτὴ τὴς ξίηρ, ἀπά τοὴγ σἀομέα ἐλε ξίπηρ ρἵσε νιὸς ζλϊς 

γεεοηηβέησε 7] ἀδρτεοϊδίοη οὗἉ ἢΪ5 ονῃ βεγνίοεβ ἰῇ δοοογάδπος ψηῃ 
ῬοΙ ΠΕ Ώ 6585. --- 38. Ηἰβ5 ομἱ]γ ἀεβίγα ἰ5 ἴο γείυση ἤοπλα σλμα ἐἠΐξ για σ 
ἤιε σεῤμἑελγε οἵ Ὠὶδ (ΔΙΠ6Γ δηᾷά ἢϊ5 τηοΐμεσ. Βαῖΐ ἴῃς ἔδνουγ ψῃϊσἢ 
ἢ6 ἀδοϊϊηεβ ἔοτ Ὠϊπηβεὶ ἢ ἢ6 ν}}]} δοσαρὶ ἔοσ ( ἰπημαπ ἢ 5. 50η. ---- 

839. Τῆς Κίηρ Πρ} σοηβεθηΐβ ἴο ἰάκα ΟΠ πηῃδτι ψἱτἢ Πΐπὶ: ἀπ 
σὠ ἡάοι «ἡαδὲ εὐσοῦς ἰσ ἐὰν πβοπ μνιὸ 7. τυΐξ ἀζο. ---- 40. ΥΥ ΤΏ (ἢ ϊ15, 
Πανὶ ἀἰβηλ5565 ἢΪ5 Ποβῖ, βίδηἀίηρ δἱ ἴῃς ]ογάδῃ. 

82. 110}}} (Βιβῖ) ἰ8β βυρεγῆυουβ, Βα. (αἱ ΔηῪ ταῖς σεεως. δοεὶ, Κ].).---- 

ΤΡ Ν] οαπποῖ ὑὲ τρῃῖ οὗ οουτβε. Απὰά 88 νγὰ τηυβῖ ειηθπά, ἰξ ἢ} Ὀς Ρεβὶ 

ἴο ἔο]]ονν 65} ἐκ τοῦ Ἰορδάνου. ΒΑΓ2111Ἃἱ ρατίεαἀ ἔτοτῃ Ὠἰπὶ αἱ ἴπε [ογάδῃ, ἥγσσε 
ἐλαί ον Ἀς ἀἰδηιλ5864 δίῃ. Τῆς εἐπιεπάαιίοη οἵ ΚΙ., αἀορίεὰ Ὀγ Βα., ψΒῖς ἢ 
βηκα 8 πεγὲ ἃ τηδπιίοη οἵ (μἰππᾶπὶ, 566 π|8 ἴο πιὲ ἴοο ὈοΪά. --- 838. γ..2)Φ2]} 15 

τεπάεγεά Ὀγ Φ ἐν τῷ οἰκεῖν αὐτόν (80 33). [κα ἰ5 φαΐϊε κεν πονγανεσ ἴμδὲ τλς 

Δυΐ ποῦ ἱπίαπάβα γ.52Φ 3, 88 ἴΠ6 ἴδυ δούοββ (ῃε [ογάδῃ νγὰβ ἃ γεᾶὶ ὀχεζε. ---- 
84. ἼΓΝ] τὸ γῆράς σου (ὃ ἱπαϊοαῖε5 "329 (ΡΟΒ5ΙΟΙΥ ἃ τοτηϊπίϑοθηςα οὗ [86 γ2 Φ 

ἷπ ν.88), δἀοριεἀ ὈΥ Ενν. ἀπά οἴεῖβ. --- ὃδ. ΓὉ3] ἴῃ6 αυεβιίοῃ ἰβ: 25 μὲν σὲ 
«με ἐλαέ ἐῤ ἐς ῥ»γοβεγ 70) γι ἰο φὸ 1ο εοιεγί ἢ ---ϑ8. Ὑ9} ἰ5 ὑνῖος Ἰδοϊκίηρ ἴῃ (5. 
Θυοῃ ννογάβ8 ἀγα εδϑβὶὶν ἰηβεγιεα δῃὰ αἶβὸ δαϑιϊυγ οπαἰττεα. --- 87. Ὁ9Ὁ5] ὅτι ὀλίγον 
(61: 15 σειν βποοίΠευ. --- ἵΥθσσ ΩΝ} ἰ8 ΡΓΟΌΘΟΪ ἴο Ὀε βιγίο κε οαΐ, ἃ5 ἴῃς 

νει ννᾶ8 [ἀΚοη ὈΥ ἃ 8.γῖρε ἴο πιθδῃ εγ7ο:: οὐδῦ. 1{τεϊαϊηεά, ἰδ τηυϑὲ ᾿ς ομδηρεὰ 

ἴο υνπ ὅν. --- 38. Ὁ5π05] Ναβι]ε (41γι. 7ριεῦ. ει. Ζαρν. ΧΙΠ. Ρ. 173) βυρρεβῖ5 
ταὶ {ΠπῸ παπιὶς 15 ἀετίνεα ἔτοπι τι, ἀς ἀας τὐεαξ φἰρὰί, --- 89. Ὁ» ὝΠ211 εσρσέγμς 
“πο ῥγερηαρ. --- 40. “9 ὙΠ] [1 566 πὶ8 Ὡππθοοββαῖυ τμαὲ ΒΑτγΖ]]αὶ 5ῃου]ὰ 

Οἴο88 ἀπά {πε τεογοββ ἴῃς τίνεσ, (51, 15 ργοθδθὶυ τῖρμιϊ τπογείοσε ἴῃ τεδαάϊπρ 

ΩΣ ἴον 2) Βεγε: ΑΝ ἐὰε ῥεοῤίε ἐγ ο5:εα {116 7)ογάίανι, διέ ἐς ξέμρ' εἰοοα «ἰδέ, 

αμαά ἐἀέ ξὲρηρ ξἰσεοα δα», ἠϊαὶ α»πα δασΐε ἀλνε φοοάϊ-ὀγέ. 

ΧΙΧ, 41- ΧΧ, 8. ΤΙ κίτθ Ὀοίνσθθα 9 πᾶδἢ δπὰ [86.886]. --- ΤῊΣ 
κίηρ 2ας:ο ὧν σίζρα!, σλύμλανι δείηρ τοῖνλ ἀΐνι, ἀπά αἠ δις ῥεοῤίς 

9Γ 7μάαλ τυερε »ιαγελίηρ αίρηρ τοί ἐὰε ξίηρ, απ ἀαζ τάς ῥεοῤί 

4 7εγαε| ἴῃς πιᾶτκ νος ἢ αἰνίἀεἀ [υάδῃ πὰ Ιβγα6ὶ βῆονΒ ἰ1561} 
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ΟἹ ΘΥΕΓΥ βυοἢ οσοαϑίοη. ΤΠΘ Κίηρ᾽β σοηάιοϊ ἴῃ [Π]5 τπηδίϊου τα Γ 

δοσδητυδιῖοα τΠΔη ΟὈ]εταϊεὰ ἰἰ. ---- 42. “ΠΕ τηδῃ οὗὁἨ βγᾶεὶ ἀρραγ- 
ΘΠΕ]γ ταδὶ! Ζα ὑπαὶ ΤἀΔἢ μὰ5 Ὀδθη ἐανουτοα ὈΥ 8η ἰην! Δι] οη ἴγοῖα 

Ῥανὶά : ΙΨὰν λαυέ ομγ ὀγείάγεη τἀς ψιόπὶ ο7 μάκσλ εἰοήδη 1ἠες σπαά 

ὀγομρά ἐιε ἀϊηρ ἀπά ἀϊς ἀομδο οὐέν {ὼς 7ογάαηι) Τῆξ σοποϊυβίοῃ 
οὗ ἴῃ6 νεῖθε βϑθδὴβ ἴὸ πηέᾶὴ: τάξη αὐ τὴς γιεπ οΓ αυϊά αγέ 

[ἐᾳυ4}}}07] λὲς 2εοῤί } τῇς ψτοὴρ 5. ἴῃ Πανία᾽ 5 ρἰνίηρ ἴῃς ῥγεΐετ- 

δηοα ἴο ἢί5. Κίῃβιηξῃ. --- 438. ΤῊΣ δήβνγεσ οἵ Τυάδῃ: Ζεγαμδς {ἠέ 
ἄίησ ἰς πεαν οἵ Κίη Ὁ μιό. Απά τοῖν ἴς 1) ἐηιαὲ οι αγί ἀπρν αἵ 

“λῖς ἀρ Μἤασε τος αἱ αὐ σαίεη οὗ {6 ζίηρ 7 ογ λας απν ἐμῆς 
δέεπ καγγίϑα ατσαν ὁ» μα 7] ἴῃ ἰπϑίμυδίίοη ἰ5 ἰῃὶ 15γαεὶ 85 ἰηίετ- 

δϑβίεα πιοίίνεϑ, βυβρθοίίηρ [ῃδι ΓυἀΔἢ 15 οἸαϊ πηρ οὔἶδοε5 δηὰ δλοὶα- 

τηεηίϑ. --- 44, ΤῊ τεῖοτ : 7 ἀσὺς ἥπ σλαγες οἵ “ῖε ἀίηρ] οαϊ οὗ 
τῆς ὑνγεῖνε ψῃϊοἢ 411 [5γδαὶ τηϊρῇς οἰαίμ), σπα 7 ἂηὶ {6 3γε) δογπ 

γαίλεν απ ἑάομ. Εἰδενῃετα, Τυἀδῇ ἰ5 Βαυρροβεά ἴο δᾶνὲ βιισςθε δά 

ἴο ἴλ6 δἰγτρῆς ἴῃ ἀείδυϊς οὗ Ἀδιθεη. ἤὰν ἀαε ἕλοι ἐγεαίεω 
"56 τοῦ τὰ εοηζενιδέ-- τας ποῦ γὴν τυογα γε ἐσ ὀγίηρ ὀσεοξ νιν ύηισ 
Τῆς ἔδοι ννγὰβ 85 ἴΠ6Ὺ οἰαἰπηθά. Βαΐ ἴῃ βρῖῖε οὐ 4]1, ἴῃς. τῇεπ οὗ 

]7Τυάδῃ νγγεγε πιοῦα βίσεηιοιβ ἴῃ [6 5:{|{6. --- ΧΧ. 1. ΤῊδ ταβι]ῖ ννᾶ5 
ἃ ὯΔ τα ] ΠΟ: ΖΆεγε λαῤῥεπεά Ὁ ἐε “δεγέ α υἱέε »απ τολοϑό 
παρ τας ϑλεδα ὁση διελγί, α βεηγαρη] τῃε (δε! !ηρθ5. οὗ πιβη 

μα Ὀεοοτηα 50 ἰμῆδτηθα (παῖ δὴν ὈοΪὰ ἰεδάθσ τηϊρῃϊ διτ ἃρ ἃ 
τενοῖι. Ηδ ϑἰαγίεα [ῃξ ον : 

Ἡνε λανε πο τἦαγε ἔπ αυϊά, 

“πα τὸὐ ἦαυε πο ῥαγέ {νι {16 δοη Ο7 7έ55ε; 

Ἑαεᾷ ἐο ἀὲς τρίς, Ο ")εγαεὶ 

ΤῊΘ οχμοτγίδιίοη ἰ5 ἴο ἰεανα {πεὶτ δἰ]ερίδησθ, δηα σϑϑυπηα ἴῃς οἱὰ 

ἀτῖθα] ἱπάερεπμάεηοα. --- 2. ΤῊΣ πηθη οἵ 1βγαθὶ ἀεβεσίθα [6 γαίῃ 
οἵ Πανὶά, ὀμέ ἐᾳε νιθπ οὐ μάσὴ εἰαῦε Το “εν ἀἰησ ον τὴς "ογάαη 

Ὁ Ζνμεαίδηε] τῃ6 ὈΪοοά ννὰβ ἴῃ6 Ὀοῃά. 

8. Εὐτίμεῦ δοσουηῖ οἵ ἴῃς τε ε! !Ποἡ 5 ἱπτεστιριεα Ὀγ (ἢΐ5 νεῖβα, 
ΜΏΙΟἢ 16}}15 ἢοιν Ὀαν!ά ἱτεαϊεα ἴῃς ἴδῃ σοησιυθίηεβ οα ψῃοπὶ Αὐϑ84- 

Ἰοπὶ μαά ἀξπιοηβίγαιθα ἢΐβ ροβϑϑαϑϑίοῃ οἵ ἴῃ6 τογαὶ ροννεῖ. Τῆδβα 

ΒΕ μὰ ἐπα ἄσμδε οὗ ρμαγα1 } ΜΏδτε ἴΠ6Υ ψγου]Ἱὰ θὲ ἀηάοσ βυγνεὶ!- 

ἴδῆςς, σπά τωῤῥογίσα ἡάενι, με αἰαὶ πο ρὸ 19 {ἀδ»ι} 85 ἃ Ὠυβθαηά. 

- 80 δἔεν τυεγέ τὐμέ ἱη τη τάς ἄαν οΥΓ 1 εἰ» ἀδαίμ τῇς Ἰαβῖ ἴννο 
νοτάβ ἀγα Οὔβουτα ἀπά ργοῦαῦΪγν σοτπιρῖ. 
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41. 1502] οσουτβ ἤδγα ΟὨἶΪγ, εἰβοννῃεγε ὉΓΠ9. ---- 17.)2}} ΑἹ. ΥΣΡΠ Οτέ. 
1βοῖίον τἤδὴ οι ὸτ ἰ5 Ὁ 2; (58, ---- 492, Ὑ2} Ὅν ὙΦ ΝΜ ΤΌ5.] τε οἴδιπε, ἴῃ {με ροϊπηϊ- 

ἱπρ οἵ ΔΗ͂, τεαι5 {|κὸ δῇ δε πουρῃι ἀπά ἰβ βαρεγῆσοιυπ ἴῃ ἴῃς οοπίεχῖ. Βυῖ 

ἸΓ ν 6 Ροΐπὶ 3, Ψὲ βρεῖ (ῃς δβϑεγιίίοη ἴπαὶ αὐ Φανίά'ς σεθρ αγὸ ἀἰς ῥεοδές, Μ ἈϊΟΝ 

Ἰθόδτβ ἀϊγεοιΥ οα 1Πε βυμ)εςῖ, ΙῈ 8ε6πὶ8 ἴο πὶδὸ ἐπουρῇὴ ἴο πιακα 15. 5ἰἱρῃὶ 

σἤᾶηρε. ΚΙ. ργοροβὸβ Ὁ} ὈΝΎΦΥ ΘΝ ὅ5ν. Βυΐ ἴῃ [Πϊ5 ραββᾶσε ψῃεγε {με ε15- 

τεἰποϊίίομ ἰδ πιά Ὀεΐνεεπ Ιβγβεὶ δηὰ Ἰυήδῃ, τ ψουὰ Ὀὲ τηϊβ᾽εδαϊηρ. --- 
48. ΓΝ}] 5 ρτδπιπιαι οα}}Ὺ ἃπὰ πυπίδοι ιν αἰβίσα!, Οτᾶϊς (Ο΄. α΄. ,εάεη, 

Ι. Ρ. 287) Ῥγοροβεβ ἴο τεδά πν Φ, ογ ἀας ὦ ῥογέϊον! [ἰτότὴ δἰ 406} θβεπ σαττιεὰ 

ἈΝΑΥ ἴοτ τβ ὺ ΤῊΪϊβ ἰπ σοηπεχίοη ἢ {πὲ ργενίουβ οἴδυβε τᾶ κὲβ ροοα 5εηβε 

ἀπ 5εεπὶ8 ἰἀνουγεά Ὀγ (ὅδ. ΤΠε 7ιἀ δῇ ἶτε5 βὰν: με πᾶνὲ πεῖῖμεσ εαΐεῃ οὗ {δὲ 

Κίηρ᾽ 5 ἴα! ῖα ποῦ τεσθίνε ργεβεηίβ ἔγοπι [ϊ. [γ᾿ ργοροβεβ ἴο τεδά μὲ) (1π6 ἐπῆηί- 

εἶνο δρβοίαῖε). --- 44, “ν12} τεαὰ Ἃν55 ψ τι ( (ΤᾺ... --- κῦν] ἰβ ἀἰβῆσυξ ἀπά ριοθα- 
γὴν ἴὸ "ὲ διμεπάθα ἴὸ νῦπι Τῆς βεσοπὰ ηαδβιίοῃ ἰ5 ρα εἰν τεηυϊγεα ὈΥ̓ {πε βεῆβο. 
Τῆς βευροπά "Ὁ 5 αἰ ησατ, ἀπ μα5 ργοῦαὈν ατίβεμ ὈῪ ἐγγοπεουβ ἀπρ]]οαϊίοι οἵ 

ὅδ ἴῃς Ῥερίπηίηρ οἵ ἴπε πεχὶ νοζά. ---ΧΧ, 1. Ὁ»»Ὁ2 ΦιμΊ Οἵ ἰπβεσίβ 15, 

ὙΠ Πογοαβ (58 Ἠὰ5 σ»)Ὁ5 12. ε πὰ .))Ὁ5 ἴογ δερηγαρεῖίε οὐἷνγ μετα ἀπά Ἐδβιῃ. 
25,.-- 8. Ὁ.) δοκίηρ ἴθ ΘθΨ, --- Ὀποδ ΝΥ] ἴπῈ ππδϑου!πε ἔοσ 8 Ὲ Γεπαϊπῖπο ---τ 6 

οοὐά, αν γπλονι, δας (815 ἰδ ργο Δ ὈΪΥ ἃ σοτγθοϊίοη οἵ [8 5ουῖθ68. ---- ΠΤ ΓΛ) ΝΜ] 

5. ἀπ το Πρῖθ]ς, ἀπά ἃ5 [ῃ 6 5688 5 οοτηρ εἰς ψίϊπουΐ ἰϊ, ροββί]Υ ἃ ρῖοββ. Βαϊ 
τῆς τηεαπίηρ οὗ [ἢ ρ]οββαῖου 18 Οὔβουγε; ΓλὴΠ Οσσυγβ ΟὨΪΥ Πετε Ὀαζ τιὶρϊ πιοδπ 

Τὸ : α τοΐωοτυλοοιΐ ο7 ἐὲξε πόνγενεῦ ννουἹά ποῖ πιεδὴ ὦ ἠ[γε- ἐρνιρ' τυϊάοτυλοοαῖϊ. 

(ὁ χῆραι (ῶσαι βεδπι5 ἴο τεαὰ γθπ ΓΌΟΝ τ νης τυξάρτυς Ἰονγενετ 8 80 δεῖς 

ενϊάεπὶ ὑπαὶ ἰξ σουἹά ποῖ πβεὰ ἴο ῬῈ δχργεββεά. “} τοΐαρευλοοά οἰμγέηρ “ἦς 
ἐἐμενιο 97 “16 ἀμεῤαπα οὐ τυάσιυς τυάοτε ἀμεῤανπα τας ἐϊυΐηρ (Ν 6.) νου]ὰ θὲ 

Οἰμεγννῖβα ἜἘχργεββθά, 

ΧΧ. 4.138. ΤῊο πιυγᾶθυ οὗ ΑἸη888. --- ἤ΄οὰὉ 5ῆονγβ [ἢ 6 5δπὶῈ 
σοηϑοίθης 6655 τίρουσ ἴῃ ἀξα]ηρ ἢ ΑἸϊᾶϑα 85 ἢῈ βῃονεα ἴῃ πῸ 

ςαβε οὗ ΑΌποΙ --- ΠΟΘ ἀῃδοσαραϊουβ ἰῃ ἰδοῖ, Ὀδοδιιβα ἰῇ ΑΌΠΟΓ᾽ 5 

οᾶ56 ἢε πὰ [ἢ ἐχουβα οἵ υἱοοά τενεηρεα. 

4, Τῇε Κίηρ μιᾶ5 δἰγεαγ ἀρροϊηιθα Απλδϑα οἢϊεῖ οὗ [ἢ ΔΙτΏΥ, 

ἴογ ἢ σοιηηϊαη 5. ἢϊη (πα ποῖ 040) ἴο ο4}} ἱορεῖμεγ [Π6 τῇθ ἢ 
οἵ τα Μη ἴῆτος ἄαγϑ. --- 5. Απηᾶβα, μονενετ, ἰδοκεά ἰῃς 

ΘΠΘΓΡῪ οὗ οὰῦ σημο οὐἰεέαγεα ὀεγορα τἠς ἔνι τυλίελ ἀφ ἀσά αῤ- 

2ο μία ἀΐνι. ---- θα. Ἰ)ανα 5665 τῃμαῖ {{πὴὸ ψοῦκα ἔοσ ἴπ6 σε ῦεῖ5. δπὰ 

οτήδιβ ΑὈἰβῃδὶ ἴο ἴακα ἀΐ γα» σεγυαπές, ἰμαὶ ἰ5, ἴῆε Ὀοάγ φυδτά, 

αμα ῥμγεησ ἀΐρι, ἐσεί ἐς ἥν γῆ δε εἰδος σπα ἐδεαῤέ ὕγοηε μ|5. -ττ- 

ἤ. Ὑμα οὔρίηδὶ τοδαϊῃρ 566 Π15 ἴο π)ὲ ἴο 6: “4πώ4 ἡδεγὸ τυεηέ οἱ 

αν Αὀίελαὶ, ζοαὖ «πα 416 Ολεγείλέϊες ἀπὰ τῃε οἴδεῖβ. --τ 8. Ζάεν 

τὐέγε ὧν 1{ε ργεαΐ εἴρης ἱπ ΟἸδεοση τολόη Αριαφα αν ἐξααϊηρ 11Ὲ 

εοῤί(] ταβδηίηρ διε το ήΐεγς ΝΜ Ώοτα Ὧ6 δα Ἰανὶε4. Α5 Αμηᾶβᾶ ννᾶβ 
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ταϊϑὶπρ [6 πε οὗ πάῃ, [ἴ 15 ἀἰ συ] ἴο 5ε6 ον ἢς σου]ά Ὀε αἱ 
Οἰνεοη, υπ]εθ5 ἢ6 ονεσίοοκ Αιβῃδὶ ἴῃθγθ, δηὰ νγα τῆδυ ἰπίεγργεῖ 

τηῖ5. Ἰαηρσιιαρα δοοοσάϊηρ)γ. Τῇ βεοοπα δαὶ οἵ (τ νεῖβὲ ἰ5 ἀ6- 
βίρῃεά ἴο σδῆονν ἢον [οδὉ ρτγεραγεὰ ἢἰμπηβεὶΓ ἔοσ ἢἰ5 αἰίδοϊς ἰῃ ϑυοἢ ἃ 

ΨΑΥ ἴῃαἰ Απλᾶ58᾽5 βυβϑρίοίοη νγὰ5 ποῖ ἀγουβϑεά. [Ππίοτίυπαίεϊν, τ 15 

᾿πηροβϑίθ]α ἴὸ ἀΐβοονεν ἔγοπὶ (ἢ6 ῥγθβϑεηῖ ἴοχὶ ἢον ἣς αἰά [ἴ, ἀπά 
{πε νϑιβίοῃβ ρῖνε {{π|6 μεῖρ. Ὑηαῖ [οΔ0᾽5 βϑινογα τας ρίγαξα ὁπ ἀξΐς 

ἐρίμις 5 50 πηισἢ ἃ πηδῖζεσ οἵ σουτθα (Παΐ (ἢ δυΐμου ρτορδῦὶν ἰη- 

τεπάεα ἴο 16 }} υ5 πιοτε. --- 9. Α5 7οδὴ ρτεεῖβ Απιᾶβα, ἢε ϑίγεϊς ῃεϑ 
ουἱ ἰδ τίρῃι μαπὰ το τάκα μοὶ οἵ Απιαβα᾿β θεαγὰ “0 ἀΐες ἀΐμε τῃ8 
σοπιποη 5δ]υϊαιίοη οὐ Κίηϑιηεη, ----10. 8,1 Α»παφα τὐας ποί τυαγέ 

47 1λε ττυογι τυλίελ τας ἐπ 7οαδ'ς λαπα 1{ ἰῖ νὰβ ἰὴ ἢἷβ ἀύ λαπά 
{πε ἰαοὶ 5Βῃου!α ἤανα Ὀεεη βἰδῖεα ἤεγθ. Οηὴδ ἰ5 ἰεὰ ἴὸ τῃϊηκ {πὶ 

ἰς 8 σοηοεαϊεά (ἴῃ ἴῃε 5ἴεενε }Ὲ) ἴῃ ἴῃς ουϊδίτεϊο μα Παπά. --- δ 

ἀξ τριοΐς ἀνε το ἐξ τα τς αδώονιοη, αρα ἐλεαῖ ἀϊς δοτυεῖς το 1ἦξ 

φγομπή, απα ἀξ αἰ ποί ρθε α φεεοηα ὀέρτυ) [λ6 Ἔχρεγθῃησθα 5]αγεῦ 

οὗ τῆθη Κηθν (Π6 πηοβὶ εἤεοϊνε βἴτοκε. Τῆς ψοῦκ ἄσηε, ἢς ῥτο- 

οεεαεά νι 16 οτάεγ οὗ τῃς ἀδγ. --- 11. Α τηδη ννᾶ5 βἰδιἰοπθα ὉῪ 
τῃς Ῥοὰγ ἴο υτρε ἴῃε ραβϑίης 50 Ἁ16γ5 ἴο (Ὁ ]]ονν 7048. ---- 12. Απιᾶβα 

τὐας τυσίρτυίηρ ἐπ ὀέροα ἐπὶ ἐὰε "πεσε 9Γ “ὼς ἀϊσάτσα»}} ἴῃ σοη- 

νυ ]βίνα ἴἤγοαβ οὗ ομβ ἀγίηρ πιᾶν Μ}6}} 6 50 ἀδβοτί θεά. [1 ἰ5 ποῖ 
ἴο Ὀ6 ψοπάετοά δὲ ἴῃαϊ ρεορὶε βἰορρβεά ἴο ἴοοκ. Ηδξεηςε (δε τε- 

τηονδὶ ἔοτῃ ἴῃς Ὠἰρῆνναυ ἱπίο ἴπε βεϊά, δπὰ ἴῃς [πτονίηρ οἵ ἃ ρᾶτγ- 

τηθηΐ ονοῦ ἢίτη, θεοδιιβα πε βεητη6] ταῖν “λα εὐενν ογιέ τυὴο καρ 

το ἀΐν οἱροά τε. --- 18. ΤῊΘ ταπιοναὶ το ἴῃς Ὠἰρῆνναγ μαά τῇς 
ἀεβίτεά εἴδει; σά γηερ τὐεηΐ οη αγίεν 7οαό. 

4. 000} γι [8ς [επιρογαὶ οἴἶδυβε βῃου]α θὲ οἱβεὶγ ᾿οϊποὰ τε ν᾿ μαι [οἱ- 
ἸοννΒ ---- ἐε ἑάγεε αἷαγνε τἰανπαῖ ἴάοις ἦξγέε. --- δ. ὙΠ] ὑπο Ογέ, ϑοόπια ἔογπι οὗ 

ΠΝ 56Ὲπ|85 ἴο θὲ ἰπίεπάςα, ψῃεῖ μεσ ὝΠΗΝ [Ὸσ ἼΠΝ), ΟΥἮ ἽΠ.Υ ἔοσ ἼΠΝῪ ΒΘ 618 ἱπὶ- 

Ῥοββδίθϊε ἴο πιᾶῖκε ουἱ ---ἰ με Ογξ οἵ οουζβε πίε πάβ ἴῃς ἰαδίίετ, οἷ, Οε85, 8 68 ἑ. 
-τυν Ἐπ δ᾿ (Βυ.). --- θ. Ἐοτ Αῤίτλαϊ, 38. ϑυὈδιταἴε8. 1οαὉ, ψ πο 6. 

ΒΌΡΡΟΞΒ68 ἴο "6 οτρίπαὶ. Βιῖΐ ἃς Τοδὺ ἰβ ἴῃ ἀἴβρτγδοθ ἰΐ 866 πὶ5 τποσα πδίυγαὶ [ῃδὶ 

ΑΡΙβμδὶ 5ῃουὰ "»ὲ οα]]εὰ ἀροῦ, 7οδὺ ἀρράᾶγεπιν δοςοπιραπὶεά ἴῃς ἐχρεάἰίοη 
ἴῃ ἃ βυυθοταϊπαϊα ροβίτοη. 1Δὺϊ ἢΐδ σπΈΥΡΎ δπαὰ ἢδιῖϊ οἵ σοπιπιᾶηὰ τηδάς ἢΐπὶ 

ἴῃς τεαὶ Ἰεδάευ. --- )}}}} 186 αἰβησα ἶε5. ἴθ τς ποτὰ ἀγα αἰβροβεά οἵ Ὀγ τεδά- 
ἱπρ Ὁ»Ὸ ἢ ν, Βα. ργοροβεβ ν))»»Ὸ0 ὅγ)ν τ᾿ ἴ,κ. ΟΝ ΘΠ] παῖ [ΠῈ βεοοπά 

ννοτγὰ 8 ἃ σοτγαρίίοη οἵ "2 Ν 8 ἱπάϊοαϊεα Ὁγ ΘΛ Β, νι ἢ Βονενοῦ τεϊαΐϊπϑ {με 
ΒιΠχ οὗ γπν. Α5 (Π18 ἀοεβ ποῖ ἄρτες νι ναὶ ρτεσςάε5, ἰξ βεθπὶ5 οὈνϊουβ 

τῆαῖ ννεὲ 5βῃου]ὰ τϑαὰ "Φ 2 γπν (Οτβεῖ2). --- 8. Ὁ7))02} πιᾶγ θὲ ἔοτ Ὀρπὶ )0Ὁ, ἃ 
28 
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τηϊβίακα νυν ΐοἢ οσουτβ εἴβεννῃεγε. [{[ἢ|5 ψετε {πε οτἱρίπαὶ τεαάίηρ, ᾿ἃ πιεδηὶ 

τπαὶ Απιαϑα ννἱτἢ 5 ἴγοορβ δα τεδοπεα 7εγυβαίεπιὶ ᾿υϑὲ δἴτεγ ἴῃς ἀερατγίατγε οἱ 

{πε ὕοάγ ρυατὰ δὰ πα ρυβῃεὰ οἡ αἴϊογ ἴπεπὶ, ονετίακΚίπηρ ἴπὸπὶ δὲ Οἴθεοη. 

ὝὍΏς ταϑβὶ οὔ ἴῃς νεῖϑε τϑδάϑ, 50 ἴδ ἃ8 νγε ΠΊΔΥ δἰ[επιρὶ ἴὸ ἱγαπϑίαϊε ἴὰ : 4π6] )οα ὁ 

τοῖς ρίγὐξαὶ ας ἐο ἠξΐς σαγημεη, ἀξς «ἰοίλέηρ, ἀπά ρον ἀϊπε [οὐ 11] τυᾶς α σισονα΄- 

δἰγαΐε ὀρ» αἱ ογε ἀϊς ἐοίνπς ἐπ ἐς σὐεαίά, πα λς τυεπέ σε, ἀνα ἐς γε. ΤῊΣ ἴπ- 

ῬΟΒΒΙ ΠΥ οὐἁὨ βυοἢ ἃ βεηΐεποα ἰβ ορὔνίουβ. {{{πὲ ΚΟΥ ἴο (ἢ 5ἰζυδϊίοη ἰ5 {πδὲ 
μὰς «ινογα γε, τᾺ6 δυῖπος 5βου]ά δἱ Ἰεαϑὶ 16}} υβ πὶ [οδῸ ἴοοῖς 'ἴξ ἂρ Ὀείοτγε με 
τοδομεὰ Απιᾶβᾶ. κφὅ. [85 ἃ οἷυς ρεῦῆαρβ ψῃεῃ ἰΐ βᾶγβ ἢΪ5 βινοτὰά γέφίφαῖ σε ἀϊς 
λὲρε ξε α ἀασρεν. ΤΙ τηϊ5 σα86, ννὲ τιδὺ βρροβε {παὶ [οδὺ πδὰ διγαηρεὰ ἢϊς 
βοτὰ ἴῃ βοπιὲ ἀπυβαδὶ να ἴῃ ογάδγ ἴο 1ἢ}5 ἐπιεγρθηου, θὰϊ μον [ἢ}15 νγᾶβ, υσα 

ςδπποὶ οἰεαεὶν πιᾶκε οαἱ, ΤῊ βᾶπιε νεγβίοῃ γταηάδτβ ὅ0γ): σραὶ ἀΐς ἀαπά Μὴ 
το»: ἀϊς σιυογ αἰ, ΜΙ Ἀϊοἢ ἀραΐῃ πιϊρῆςϊ Παρ ὰ5 1 να σου]ὰ βυρροβε ἰξ ἴο "εκ οὐρὶ- 

παῖ. Βυῖ τε ἰεβεϊ πιοῦν οὐ 42. αἴομε ἰ5 ἤδγαϊνγ ϑυβιοίεπὶ ἴο ἐβίδ Ὁ] 15} 115. ---- 

2Ν)»] Β. ᾿πβετίβ ἃ οἴδυβϑε αμα γοαὸ γαρρ ἴο πεφεί ἀϊνε, νι ἈΪ ἢ ἰδ ψυπουὰΐ 5ὰΡ- 

Ροτῖ ἴπ δὴν ἀοουπιεπῖ. --- ὙΦ 2 Υ10} ἰβ τεἀυπάδηϊ, δῃὰ ἴπ6 βεσοπὰ ννογὰ ἰ5 ροβ- 

5:0]γ Ἰηβοτιεὰ ἴο ἐχρίαϊῃ ἴῃς ἤτβϑί, ΚΙ]. οοπ͵θοίυτεβ ἢ δοῦλα ῥ]δυβ ΠΥ 

Ὑ1}}2 2 ἰπβίεδα οἵ γ1ὸ ἼΠ, δηὰ ἸΦ2 5 ΓΠΓῸ ἔογ πε β' πρὶ Ἰφῶῦ. Τῆς βεοοῃὰ 

ἼΩΠ ἰ8. ροϊπηιεαὰ Ὄπ Υ 658, --- ΓΟΧῸ] ἀμφηκῆ (51. --νκχν ΝΥ} (ΘΒ Πὰ5 ἃ 

ἀουθῖε ἰγαπϑἰαιίοη, καὶ ἣ μάχαιρα ἐξῆλθεν, καὶ αὐτὴ ἐξῆλθεν. ΒοΙἢ οἵ ἴΠεδε ἴῃ- 

ἀϊοαῖς τμδὲ ἐάε στυογα ἰα [ῃε βυὈθ]εςῖ οὗ ἴῃς νετῦ, ψυΒ]οἢ 5Βμου]ὰ ἱμετείοτε Ὀς πινχν, 

ΚΊ. ῥγοόροβεβ ΝΣ Νππι: ἀραὶ ἦς Ἰοοὶ ἐξ οί. Βαῖ παῖ ἴῃ6 βοτὰ μά ἢδ5 85 

{π||6 ρίαςα 'π {Π6 παγγαῖῖνε 88 ἰξ μδά Ὀείοτε 4} {πε86ὲ Ἔεπιεπάδιίουβ. Ὅηαῖ [04 
μιδὰ οπὲ ϑνογά (οὐ ἀδρρεῦ) οοποεαϊεα ἀπάετ ἢἰβ οἱοιίηρ ἴῃ 5 'εῖ μαῃά, 

ψ Πα ἢς οβιεπιαιουβὶγ ἰεἰ ΠΪδ ἀϑι8] νεᾶροη (411 ἴο πε στουπὰ ἴο αἰβαττη 5υ5- 

Ῥἱοἴοη (ΚΙ., Πτ.) 15 οεγίαί ΙΥ νθγῪ ΟὈβουγαὶν βἰαϊεὰ ἴῃ ἴμ6 επιεηαεὰ ἰεχί. --- 
9. ᾿Π}] ἴοτ 'ππῶν {κὸ ππον οἵ με Ογδ, ν.δ. ---- 19, δ)Γ.Ὁ} πεφυρμένος (88 
ἀοεβ ποῖ βε6πὶ ἴο ἱπάϊοαϊς ἃ ἀϊβογεπὶ ἴοχὶ, (δ ᾿πβευῖβ τεθνηκὼς καί, εν! 6 ΠΕ} 

τεδϊηρ Γ 88 ἃ βεραγαῖε ψογά. Τῇαῖ ΓΝ) ἰ5 βαϊά δῦονε 15 ἀραϊηβὶ {πε ἰηβετ- 

κίοη; οὐ ἴδε οἴμες παπὰ {πε βίαϊεπιεηῖ ἴπδὶ ἢς αἰεα ψου]ὰ ποὶ ρτεοίυάς ἴῃς 
αϑβογίίοη παὶ Πα 51}}} πιονβὰ σοηνυ βίνεϊυ γἤθγα δ ΔΎ. ---- πΌΡῚ νὸν Ν25752] ἰ5 

αυΐϊε ταρυΐασ. Βαῖ ἰὶ ἰ5 ροββί!ε ἐπὶ τῆς γ οὐ {με Ἰαβὲ νγογὰ 8 Ἔσσγοπεουβ ἀυρ]ἷ- 
οδιίοη οὗ 1π6 ργεσεάϊπρν. [π (ἷβ σδβε ἰξ ἰβ θεϊϊεγ ἴο σοπηθοὶ νὃρ ψι ἢ τΒς 
(ΟἸ]οννίηρ : ευϑῦν ἐονιθν «ἰοοα οὐεν ἀΐνι, 80 ὕ, Βα, ΤΠ Κ5 (Πε ψΒοῖς οἴδυβε, 
ἔτοπι ὍΨΝ 9, ἴο Ὀε 8 ἰδῖεγ ἱπβετγιίοη, να Κι], Βαρροβαβ ἰξ ἴο θεϊοηρ εατγὶϊεσ 'π ἴῃς 

νεΓβ6. --- 18. ἼΨΝ2] νι βῃου]ά ργοῦδου ργθῆχ ὑλλὴ ἢ (δῖ, ---- Π)5] πιοβὶ βαῖἰ5- 
(δοϊοτιν δοοουπίεὰ ἔογ 88 ΗἸΡΕΙ οὗ “λ", ἀπά ργοῦδοὶυ Ἡἱ ἴῃς βυβῆχ, ἴοτ νὴ 
(πν). 

14.292. Τὴὸ ἀθαί! οὗ δ1608. --- ΑΘ. πιρῃϊ Ὅς εχρεοίεά, ἴῃς 
τε ε]ΠἸοὴ ννὰ5 οἵ 5βῃοτὶ ἀυταϊΐίοη. ϑῃ6 04 βθϑηβ ἴο ἢᾶνθ δά Τοῃὶ- 

Ῥαγαῖίνεϊν {π||ὲ (ΟἸ]ονίηρ, ἂδπα ἢ Πἷ5 ἀεαῖῃ ρεᾶος νγὰβ τεϑίογεα. 
--14. 471ὲ τοεμί Τλγομρὰ αὐ ἐὰς “γίδες οΓ 7εγαεί τ Αοί Βείλ 
ασεαλ] 85 ἴμε σοηηίηρ οὗ ἴῃ6 δγπὶγ οἵ [οδὺ 15 το]ὰ ἴῃ [Πς (0]- 
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Ἰοννίης νεῖβε, ἴῃς βυρθοι ἰδ ργο δ ὅθμερα. ὍΤῇε οἰ ννᾶ5. οπα 

οὗ τ[ὴ6 τηοϑῖ πουίῃεγὶν ροββϑθβϑθα ὈΥ βτδ6]. [11 ἰ5 ἰἀεηιῆεα ὉΥῪ 

ἘΚορίηβοη ψ ἴμ6 ῥταβθηῖ κδ οὐ δὲ εἰ Αανιλ ἴὼ ἴῃ6 ὑἀρρετ 

]οτάδῃ νδῖ]εγ. ΤῊΘ τεϑὶ οὗ ἴῃ68 νϑῖβε 8 οὔβουσθ. [{ 866 πὶ5 ἰῃ- 

ἰεηάεά ἴο αββϑοσὶ παὶ 56 δ᾽ 5 (ον ν85 πα θ ἃ οὗ 5 ον ἢ 

εἴδη. ---1ὅ. ετγε ἢ νὰβ5 δεϑίερεα : “εν γαϊξεα ὦ νιομπα αἱ 106 
εἰξν, α»ια ἐξ εἱροά τοὴὰ τλε τυα 1 τῃαῖ 15, ἐυεπ τοίὰ 11, ἴο ἴῃ 6 βᾶπὶῈ 

μεῖρῃϊ. Ιτ ννὰβ ἃ ἰδνουτίς ἀσνίοα ἴῃ δποίθηΐ ϑίθρεβ ἴο σαΐῖβε ἃ 

τηουηα οὗ δατγίῃ ἴο ἴῃ βᾶτης μείρῃι ἢ τῆς Ὀαβιερεὰ νν4}}. ΤῊϊ5 
ἕανε τῃ6 Ὀεϑβίερειβα σοηγιηδηα οἵ {με να], δηὰ δἱονεὰ ἴπει ἴο 

ἴητον ἃ Ὀὑτάρε ἴο ἰἴϊ. ὙΤῇα εαῇῖ 85 ὑτουρῃς ἴῃ Ὀαβκεῖβ δπὰ 

2ομγεαϊ οἱ ἴο τῆακα ἴῃ6 πηουηά. [ἡ δαάϊιίοη, αὐ “ες μιεη οὐ 7ραὖ 
τυέγε ευϊείηρ 19 Ἰάγοιν ἄρήση ἠλε τυα (] Ὁγ ἴῃς ναᾶτίουβ τηθῖῃοαβ 

ψηἰοἢ, ἃ5 Ἐχρογθησεα τνδγγίοῦβ, ἱπεν Κηεν. --- 16. Α τὐἦδε τυονιαπ 

ἅ5Κ5 ἃ οοηΐεγεηοθ ΙΓ [0 ΔὉ. ---17. ΤΣ ἱπίεγνίεν 5 ορεπεά. ---- 
18, 19. 7λεν μεεη 10 ταν ,ογνιογίν : 2: άεγι σεξ ἱπ Α δε απ ἵπ 
“απ τυλεύλεν τυλαί τε αἰ ἐγ ἐπὶ 7 γαεί ἐεἰαὀἠελεά ἀας ἐονις “Ὁ απ 

ει) Τῆς ᾳυδβιίοη πη ρ}165 παῖ ἴῃ ἢ 656 οἰτἶ65. 15γδϑ] ἰς συβίομλ 

ψγἃ5 τηδἰηἰαϊπεὰ ἰΓ Δηγνῆεγε. Τῇδ τορτοόδοῇ ὑροῇ ]οδὉ ἰ5 ενίἀδηΐϊ 

1 ἢε ν»"] πονν σίρε ουΐ βισἢ ὦ εἷν ἀρ μιοίάεν ἐπ 7ογαφὶ ] τμαὶ 5, 

ἃ οἷζγ Ἰοοκεά ᾧἃρ ἴο ψίῃ ἴῃς νεπογαϊίίοη ὑνῃοἢ ἃ πιοΐδοσ 5ῃπου!ὰ 

τεσεῖνα. Τῆς ἰεχὶ μδ5 βυῆεταά, θὰϊ οδὴ Ὀς ταϑιογεὰ ψ ἢ ἃ ροοὰ 

ἄερτες οἵ ργοῦδθι ιν. ---- 20, 21. 104} αἰβο]αίπηβ [6 ρύγροβε 85- 
οτθεὰ το Ὠΐπι, Ὀὰΐϊ 56εῖ5 οστῖῃ ἴΠ6 σδυδβε οἵ (6 βίερε. 1{Ὅὅ5ῃεῦα 

δίοης ψεῦα ρίνεη ὕρ, ἴῃ 6 5ίερε δῃοι]ά Ἵθαθ6ὲ. ΤῇῈ ψοπηδηῃ ργοπῖ- 

565 τῃαϊ 5 Ποδὰ 5}411 Ὀ6 ζάγοτυπ οἱ  Τἀγομρὰ τἀξ τυαΐί,, ---- 22. Τῆς 
ννοϊηδη ρειϑυδάδβ ἴῃ ρεορίθ, ϑηθθα 15 ρὰΐ ἴο ἀεδίῃ, δηὰ ἴῃ 5ίερε 

τεσιηϊηδῖοϑ. 

14. 2». ἴξ βεεπιβ αἰπιοβί πεσοββαιν ἴο τοδὰ 2} ΝΊΣΥ πηδκίηρ ἴῃς τείεγς 

δῃςε ἴο 58ΕὈ8. ---- Γ"2}} 88 ΟΠ]Υ οἣδ οἰ(γ 15 θεβίερεα νὰ ββουϊὰ τεϑὰ ..}2 ἢεζε 

85 ἴῃ ν."δ, Εν. Ο Κ7͵δ. 1Π1. Ρ. 264, Ε. Τταηβ. 111. Ρ. 195. Οη ἴδε 5ἰῖε οἵ Αβεὶ, 
οὗ, Εοδίπβου, 933. 1Π|. Ρ. 372; Βαεάεκεγ, βαρ ἑηε 3, Ρ. 262. Τῆε ἴον 168 

οἱ ἃ ΠῚ ἴῃ [ἢ 6 ἐεγῖῖ]ε να ]]εν τνεβὶ οἵ 7 εἰ εἰ Α'ααὲ, ἰὰ ν ϊςἢ ἴῃς βρτίπρβ οὗ ἴῃς 
7ογάδῃ ἢανςε {εἰν τίβα. ---- Ὁ 25 52}] ψὲ ἢᾶνε πὸ ἴγδος οἵ βιός ἢο Ὀεϊοηρ 
ἴῃ ἰδ οοππεχίοη. (58 δεεπβ ἴο πᾶνε τεδὰ ν15)2. 525: (Ὁ Ὅν 550: δηοίδμοῦ 

ξῖουρ οἵ Μϑ5. ταργεβεπὶ Ὁ 2: σρερεφμε εἰφείΐ Ἧ, διὰ Ατπι., ψουϊὰ 

τεηάογ οὐ θπϑπτῦϑ, ΤῊΣ Ἰδϑὲ ἰ8 δοσερίεὰ δ5 ἴῃς οτὶρίπαὶ τεδάϊπρ ᾿γ ΤῊ. δπὰ 

οἴμειβ, νβεσοὰβ ΚΙ. οἡ ἴῃς στουπὰ οἵ (58 τεδὰβ Ὁ"): 55), ἴμδὶ 5, Θῃε θα 5 

οὐσῃ οἴδῃ. ---- ὙΠ ΡὉ}} ὥπρον Ογδ. ΤὨς ἰαϊῖετ ἰ8 ἑδνουγεὰ ὉῪ [με νεγβίοῃβ. 
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Βυϊ τς Α,Πὸ α͵ϑο ἢδ5 οἱαϊπιβ. [ΙΓ ἴξ πιϑδὴβ σραὶ 116» ἐγεαίφα ἀνε τοίζά ἐο»:- 
ἐενηβί, ἴξ ννου]ὰ ἀδοοουπὶ ἴοτ (ἢ 5π|8}} βίγερτη ψὨϊ ἢ ἢ6 βῃον θά ἱπ ἴῃς βεᾳαεὶ. 
--- ἙΝ] ἰ5 ἰαοκίπρ ἴῃ ὃ. “πὰ ας “ον αὐ ἀς διολγίίες, ἐὰεν ξαιλεγεα ἀπαὶ ἐα ες 

ἐπὶ [ἴο ΑΡε]} αγίογ ἀΐπε ([Ὁτ.) 15 ρεσῆδρϑ ἴῃς Ὀεβὶ {πὶ σδῃ "ε ἀοῃε, θυὶϊ 15. ποῖ 
εητίγεϊγ βαιβίδοϊουυ. ΜῪ ον σοπ)εοίατε 8 τὶ “ῺΥ ἸΝ2}} 8 ἀπρ]!ςαϊίοη οὗ 

τμε Πγβὶ οἴδυβε οὗ νεῦβε 1δ δῃὰ {πὶ ἴῃς οτὶ ρίπαὶ βίαι [πδὶ αὐ μάε γοωης πεόπ 
ἐεέεενεει ἀΐπε ἐἰρανίν ΟΡ) ἀνα ἐαπῖε ἀπαὶ δεσίερεα ἀΐσε, ἴῃ δῖ ἰΞ : ἴῃς ρεορὶς 
᾿ιδὰ δἰτεδαν ἰϑκθῃ πιβαᾶβϑυγεβ ἴο ἀείδαὶ ἢϊπὶ Ὀείοτε {πε οοπιίηρ οὗ 7οαῦ. Βαΐ 

1815 ἰ γοῦν 5 βυδ)δοιῖΐνε ἃ5 ἴΠ6 οἵ δῖ ςοπ)βοΐυγα8. --- 1δ. ὅΓ2 ἼΩΡὉ}] 56 Ἔπὴς 
Ρἰαίπὶν ἴο πιεδῃ αρμαΐ {) σἰοοαὶ τυϊίὰ ἐάε τυαἱϊ, 5ο τπᾶῖ ἴδ ἰδ ἀπηθοαββαγυ ἢ Κεὶὶ 
ἴο τπιᾶκα ὅπ ἴῃς »εοαζ, Βαϊ ΚΝ 6., ΚΙ., Βα., πιαῖκα ἰξ τείεσ ἴο ἴῃς ννίβα τνοπιδη δηὰ 

Ῥιεῆχ ὍΣ» 10 ΔῸΣ ΠΦΝ ΝΥΩΝ, τττ ΓΏΦῸ ] τοόγε ἰαγῖρηρ τυασίέ, »ν ἈΪΟῊ ἰ8 ἴῈ 6 ογάϊ- 
ΠΔΥῪ πιεδηΐηρ, ἀο65 ποῖ ἢἰ ψγ6}} ἤθε. Ενν. ργόροβεθ ἴο τρᾶκε ἰξ ἀεποπιῖϊπαινς 

ἴτοπὶ ΤΩΡ : τοέγε αἱργίηρ α δὲί, [μαϊ 15, τοόγε τραἰδγηε πῆρ (Ὧ6 ᾿ν4}}. --ι ΠΟΦΡΓῸ 

ΦΦ 9εεπὶ8 βεγε ἴο ἄρτεε ψἱἢ (Ὁ ἐνοοῦσαν (ἐνενόουν) ΜΏΪΟΏ ΑΘ. ΒΌΡΡοΞ65 ἰοὸ 

τεργαβεηῖϊ 32: ΠῸ (δἀορίεα Ὦγ Κὶ., Ὀτ., Βι.). ---1θ. Ὄ»πΠΟ πὶ ὩΦΝ] ἰ5 ἴγαπϑβ- 

[ετγεὰ ὃγ ΚΙ. (Βα.) ἴο {πε νεῖβε ἄῦονε, νεγα ΝΥΥ 15 ργεῆχεα ἴο ἰϊ, Τῆς ἴεχὲ 
τὰ σοπβιτυοϊςὰ ἀπάουθίς ἀν τηακεβ ροοά βεηβε, θαϊ ἴξ ἰ5 ἀϊβῆσαϊε ἴο 5εὲ μον 

ἰξ οουἱὰ μανεὲ Ῥεδεῃ ομαηρεὰ ἱπίο ννβαῖ νγὲ Πᾶνα. --- Ἅ»}] ΟΝ ΟῚ (52. --- 
18. “οκνὉ] ἰβ βυρετῆυπουβ, ἀῃὰ 8 Ἰαοκίηρ ἰπ 651. ---- 2] λόγος (Ὁ ἰ5 ῥτορδ ον 

φοττεςῖ : {ΠῈῪ υϑεὰ ἰο δᾶνε ὦ φγουεγό. Τῆς σοηίεηίβ οἵ [πε ργονεῦρ δῖα οὔ- 

βουτε ἴῃ 35: ἐκέ ἑάθηε σδϑὲ ἐπ Αὐδεί, απα το ἐλεν Ἅπαφα τλυβὶ ταθδη ταὶ ρεορὶς 

βου νἰβάοτῃ ἴθ ΑΡε]. Βαϊ ἴτπ6 σοτπηπιεπάαιίοη οὗ ἴῃ 6 νἱβάοτι οὗ ἴῃς ἴοννπι 

ψουϊὰ ἤανα ΠΟ βρεοϊαὶ ἰπβαεηςς νυν 7.0. ἉΜΊ τη ϊβ ἴαχὲ τηοσεονοτ να ἢανα 
ἀἰβηουγ ἴῃ ἴῃς [ΟἸϊοννίπρ νεῖβε. Ετοπὶ ἴῃς ἀυρ ίοαῖς ἱγαπϑ)αϊίοη οἵ 6 ννὲ 

εαϑὶϊγ εχίγαςϊ οπα  ϊο ἢ τλακε8 ἃ Ὀεϊζοτ ϑεῆβε. Εὸγ ἴῃς Ψψοτὰβ εχιεπάϊηρ ἔγοσῃ 

12) 'π 1ῃ18 γεγβϑα {πτουρἢ ὈΝΎΦ", ν.19 βαϊβείςυϊς ὈΝΎΦΟ ἸῸΝ γ᾽ ἼΦΙΝ ἸΌΣΣ ΤἼ2Υ 
5ίπος Εν. (111. Ρ. 264) σεπειαιν δἀοριεά, Τῆς ρτονογὺ Μ}}}} περ τηεᾶπη ἐμαὶ 
18ε ἴνο πεῖρῃθουτίπρ οἰτἰε5 οὐ ΑΡεὶ δηὰ ἤδη Κπενν ψηδὶ ἰγδάϊ το μα εβίδὺ- 

᾿Ιιϑμβεὰ; {πεν ψετε {πε 8εαἰβ οἵ ρεπυΐπε ᾿βγδεἶς 16. ϑυςἢ οἰε5 7080 ταῖρ μι 
ΨΜΕῚ] Ποβίτδία ἴο ἀἘβίγου. ---- ΠΝ βῃου]ὰ ργοῦδοὶν θῈ πρνὴ (5, ---- πνοτὉ] 5ῃου)ὰ 
θὲ γιὸ 85 ροϊπϊεὰ ουδ Ὁγ Νοβιὶς ()7ανγ. ῬΡ. 20) οὐ ἴδμε ρστουπὰ οὗ γπΦΝ αἱ 

ἴῃς ἐπά οἵ ἴῃ6 ποχὶ νεῦβε. --- 223, Ὁ».] (Ὁ ἰπβετῖβ καὶ ἐλάλησεν πρὸς πᾶσαν τὴν 

πόλιν ᾿Ν ΪΟἮ 566 115 ΠΕΟΟΒΒΑΓΥ ἰοὸ {πε βεῆβδ6. Τῆδ τεβειίδηςος οὗ ὉΡΠ δηᾶὰ Ὅν" 

ΤΩΔΥ δοσουπὶ οτ ἴῃ 6 οπιϊββίοη. 

23.26. Τῇ οἰῆοειβ οἵ {πε δάπιϊηϊξιγαϊίοη ἂγὲ ἤδσα τερβεαϊθά, 

ΜΠ βότης νάτγδιίοπ5 ἔγοπὶ 8. 618, ΟΥ, τῆογε ῬτγΟΌΔΟΪΥ, ἀγα οτὶρίπαὶ 

Βεγα δηὰ Ἵορίβα ἰπ ἴῃς οἴπεσ ἀοοσυπιεπί. Ὅὴδε πᾶῖλθβ οἵ [οδῦ, 
Βοηδίδῃ, [6 Ποϑμαρῇαῖ, Ζαάοϊκ, ἀγα ἴε 84πι6ὲ ἰῃ Ὀοίῇ 115ῖβΒ. «δεγαίασΛ 

ἴμετα ἰς τεργεβεηϊεα Ὁγ δλενα οὐ δήξοα Ἦδτα ; ρτοῦδοὶν θοῖῃ ἅττα 

σοτγαρίεα ἔτοτὰ ἃ σοπιπιοη βοῦτοα. “δία τλαν ᾿ῃ 115 ράββαρα 15 ΓΊΟΤα 
ἴῃ δοοοσάδηπος ψῖἢ ψνῃδὶ να Κηον οἵ ἴῃ 6 Ὠἰδίοτυ τῃδη 15 “λέγισίξελ 

δεη Αῤίατάα» οἵ ἴῃε οἴδθν δον ἴῃ τἢ 5 ῥΡάββᾶζε, 85 σοτμῃρατεά 
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ΜῊ ἢ τῆς οἴδοτ, ἰ5 Δ ὄργανε (Αἀοηίΐταπλ), Π0 ἰ5 βαϊἃ ἴο ἢᾶνα Ὀβθῃ 

συεν τὴς ,ογεειὶ ἐαδοι», ἴῃς ἐογυές ΜὨ]ΟὮ 15 ἰηθεραγαῦϊε ἔτοτη δῇ 
οτίθηϊαὶ πιοηδγοῦυ, οἵ. 14. 13 δηὰά Μοοτε᾽β ποῖδβ.0 Αβ 6 οδὴ Ἷοῃ- 

ςεἶνε οὗ ἃ τεᾶβοῃ ἴογ ἰῃς οὐηβϑίοη οἵ (ἢϊ5 ἀσίμπ, ἴῃ ἴῃς ἀδοῖγε ἴὸ 
βῃιο]ὰ Πανὶ ἔτοπη ἴῃ6 ἱπηρυϊαίίοη οἵ ἱγγάπην, νγῈ τυ βΈΡΡοβα ἰΐ 
οτρίπαὶ μετθ. “ΓῺθ οἴμεσ ἀἰβοσερᾶηου ἰ5 ἴῃ ϑυθβετυτπρ 7 γα τὰς 

αν 85 ῥγίεδί ἴὰ ἴῃε ρίαος οὗ Ζαυία᾽ς σοησ. Τα δυΐμοσ οἵ 
δαϊῖοσ ἴῃ ρυϊτηρ 1Π15 1|δῖ ἤετα νι ἀθηιν ἀεδιρηδά [τ ἴο πιᾶατκ ἴῃς 
εἷοβε οἵ τς δοοουπὶ οἵ Πανὶ ᾽5 τείσῃ. Τῇῆα πιαίη παγγαῖϊνα, ἡ ἢ 

5 σοπιϊπυθα ἴῃ τ Κ. 1, ρο65 οἡ ἴο ἴῃς δοςεϑββίοη οἵ ϑοϊοιῃοῃ, ἴῃ 6 
οσοτοησίίοῃ οὗ Αἀοηί)αῃῃ! Ὀείπς 5 ΠΊΡΙΥ ἃ ῥγεϊμάς ἴο τῃε τεΐρῃ οὗ 

δῖ5 Ὀτοίμοσ. 

48. δ κ] 5βουϊὰ οἵ σουτβε θὲ Ὁ», 85 ἴῃ 816 1 (ῇτ, 1816, Τῃ Βοιἢ ἴποβε ρα8- 
βᾶρεβ ΜῈ ἢανε 5ἰ ΠΙΡΙΥ ΝΟΥ ἰπβίεδα οἵ σνπφι Ὑπ δ). ΤΊΣ ἰαἴτεγ 18 ἀπρτατη- 
πιαῖῖςαὶ ἀπὰ ὅν πφη 5βουϊὰ Ὀὲ 5ιτίςΚεη ου --ἶξ ἰβ Ἰαοκίηρ ἰῃ 12 Μϑ9. οἵ 

(Ρατβοῃϑ8). ---- 25] ἔογ ἴπ6 πιογα σΟπιπΊΟ ΓΛ), ΡΟΒΒΙ]Ὺ 5 ΠῊΡΙΥ ἃ ἴοχίαδὶ 

εἴζοῦ. ΤΏΘ ἴοτπι 55 οοουτ5 ἰῃ 2 Κ. 116.19,. Βυϊ ἂ5 ἴῃς δυΐπον οἵ 2 ὅδπηι. 
δἰνναγβ 0568 'ΓΣῚ ἰΐ δβεπιβ Ὀεϊίεν ἴο γεβίογα {παῖ (ογπὶ ἤετε ἢ Ογὲ δὰ (58 
(Χελεθθεί), Α (Χερεθθεί). -- 394. ὈΛΊΝΝ] 45 658 τεδῖβ “4 ωρνγανε ἤετα, ἀπά 8ῃ 

οἤῆςετ οἵ ϑοϊοπιοῃ πατηδὰ Αἀοηίΐγαπι νγὰβ8 αἰβο σύερ ἐὰφ γογεξα ἑαδοιεν,, ἴὶ ἰ5 πιαῖα- 
ταὶ ἴο ἰάθη [πῸ πε πὰ τἢς παπΊ68. --- 9δ. κὴϑὺ ΑἿὉ ΝΥΡῚ Ογδ, 866 οἡ 8ι7, 

(8 [ια5 ᾿Ιησοῦς Ὠετα, 651. Σουσαά. --- 36. ΝὉ}} ἴνο οἵὁἨ Πάν] 8 πρ Ὑ πιθη ὑεατ 

ἴδε πᾶπις, 2325. 8. Οπε οἵ ἴπεπὶ ἰβ Ῥοββι ἷγ [ἢ βαπὶῈ ρεῦβοῃ ΨἸὮ 118. οπ6. 
Ηε ἰ5 οαἱἱεὰ πονγενεσ ἴῃ 2328 1 (ἢτ, 1140 ὑγρλπ,, (δ τεδάβ ὁ ̓ "έθερ Βετεὲ πὰ “Ὁ 

[ιᾶ58 Ὁ 155, ὙΠετα ἰβ πὸ ἱπίγιηβῖο αἰβη σα ΠΥ ἴῃ τῃς ΨΥ οὗ τεδάϊηρ 7α γε Πονν- 

ἐνεῦ, δηὰ ἰἢς ἰάεηιὙ ἢ [ἢ ς [οἰ Πετῖϊε (οτ 7  ἢτῖτ6) οἵἉ 2358 15 ο]Ὺ ἃ ςοπ)εεΐατε. 

ΧΧῚ.- ΧΧΙΥ. Εουσ οπαρίειβ ἀγα ἤδγα ἰῃβεγι θα ψνῃ]οἢ Ὀγεακ τῆς 

ςοηῃποχίοῃ οὗ ἴμ6 παγγαῖϊνα, ἴου [15 οὔσε τηδάθ τ Κ. κἱ [οἱἱονν ἱπι- 

τηραϊαιεὶν δἴϊευ 2οῖ. [1 566 ΠῚ5 85 ἰΐ [ῃ6 σΟΠΊρΡΙΪεΓ τἤγενν τορεῖμοσ 

τῆς ᾿ταρπηεηΐβ ΜηΪοἢ ψνοσα Ἰεΐς δἴτοσ σοπιρΙειϊίηρ ἴπΠ6 πιαΐη Ὠδτγγαίίνα 
δηά ριυῖ ἴδ τὶ ποτε, θεσαυβα (πον Ὀοϊοηροά ἰῃ ἴῃς τείρῃ οἵ Ὀανὶά, 

δηὰ ἢε ἀἰά ποῖ Κπον ψγῆστε εἶδε ἴο ρυῖ ἴθ πὶ. Εἰχαγηϊηδιίοη 5ῆονϑ 

πονανογ [ῃδῖ [6 γε γα τοῦ ὈΪν ἰηβετίεα δἱ ἀἰεγεηξ {ἰπη68. ΕἸτϑὶ 

8 οδὐἀϊῖογ ρὰϊ ἴῃ 21. δηά 24, ὕνοὸ Ὠδγγαῖίνεβ οὐ Ἵσδίδυη νυ τ ἰοἢ 

Ὀεϊοηρ ἱορεῖμεσ. ΤῊΘ ἴνο ψγατα 1[Π 6 (ΌγοὉ]Υ βεραγαϊθα Ὀγ [ἢ6 [15 
οἵ Ἔχρὶοἰἵβ δηά ἤδσοεβ Μη] ἢ οσσιιρίε5 21 Ὁ 232 ἢ Αηά τῃϊ5 ἀραίῃ 

νὰ5 ουΐϊ ἴῃ ἴνοὸ ὈΥ ἴῃς ἵννο Ῥβαὶπὴ5 22 ἂπή 237. γε ἤᾶνῈ πονθοσα 
ἃ Ὀαῖίετ 1]Πυπιτατίοη οὗἩ ἴτῃ6 σοπιρ  χ τ οὗ [ῃ6 ῥγοςθβ5 Ὁ ψὨ]Οἢ οὐζ 
Ὀοοκβ τεδοῃεα τ εῖγ ργοβθηΐ ἔόσηι. 
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ΧΧΙ. 1-14. ΤῊ ἔαπιΐηθ δηὰ [116 δχρίδίϊοι. --- ΤῊς πατταῖῖνε 

ΒΈεὴ5 ἴ0 δε οἷά δηά ροοά. Βαυῖ ἰΐ ἰ5 ποῖ ἴῃ ᾿ΐ5. ρίορεῖ ρἷδες 
οὨτοηοϊορίοα! ιγ. ὙὭεστια ἰ8 τθᾶβοη ἴο βϑρροβε (ἢδὶ ἰξ τνὰ5 οπιτιθὰ 
ὉΥ ἴῃς δυΐποῦ οὗ 9-20, Ὀδοαιβα ἢὯ6 Πα δπουρῇ ππίανουτγαῦϊς 

(εαῖυτες ψῃουΐ 1. γε τῆᾶν Ὀὲ ρἰαά τῃαὶ ἃ βιοοεεαϊηρ δἀϊῖου 

ἰουπὰ τῃ6 βἴογυ δηὰ ἰγαηβο θεά ἰϊ, ἔογ ἔενν βεοίίοῃβ οἵ τῆς ΟἹὰ 

Ταβίαπγεηὶ 5Π0 πιογα οἰθαυν ἴἢε τε] ρίουβ ἰά685 οὗ ἴῃ {ἰπ|δ. Ὗγὲ 

866 ἢοΐν Ὑδηνεἢ ἃ5 ἴἢ6 ἀνθηρε οὗ ἃ Ὀζόκθη σονθηδηΐ στρα υΐγεβ 

ἔτοιῃ ἴῃς σμ]άγεη οὗ ἴῃς οεηάεγ ἴῃ6 Ὀ]οοα ἰῃδὶ ἢᾶ5 Ὀδδῃ 5ῃεβα. 

1. Τῆς (Δπλίης νγᾶ5 ἃ τιᾶτκ οἵ Ὑδῆννεῃ᾽ 5 ἀἸἰβρίεδϑυτε, απ αυίά 
σομρλξ τε γαεέ οΥΓ Υαλευελ] ἴο ἰπαυίγε ἴῃ6 οσσαβίοη. ὍΤῆδ ΓΘΡΙῪ 
ἰ5: δίεγέ ἰς ὀέροα πβοη ϑαμέ απα πῤοη ἀϊς ἀοωδε ὀέεαμεε ἀφ φέσι {ἀξ 

Οὶῤεοπῖες ἴῃς Ὀϊοοά οἵ ἃ πιιιγάεγεά τηδη γεϑῖβ Ὡροὴ [Π6 τηυγάδγεσ 
Ὁ ι. 19", οὗ, 74. 9" 2 5. 1κ16,. ἀηὰ 1Π6 ο456 οὔδὰγ Μδορθειῆ. --- 2. Τῆς 
ῃδτγαῖϊνα ἰ5 ἰηϊεγγυρίεα ὈῪ ἃ ρΡαγθηϊῃεϑὶβ. ῬϑΏΕΙΠΕΣ βυςἢ δῆ ὁχ- 

Ρἰδηδίίοη 85 ἴπ6 ραγεηίεϑὶς ρίνες ψὰ5 πεεάβα Ὀγ ἴῃ ἢγϑβι τεδά εις 

οὗ ἰῃε βδίοτυ ἰ5 ἀουδι(]. [{ δὴ δχρ᾽δηδίίοη 'γεγα Πεσαϑβάγυ, Ἰλογα- 

ονϑσ, ἴῆς. δυΐϊδογ νου ρὰΐ ἰὶ αἴεσ (ῃ6 ἢτγϑθὶ τηδηϊτίοη οἵ τῃ8 

Οἰεοηϊίο5 δπά ποῖ ψἤεη αν 5 βΒρθϑοῦ ἢᾶ5 Ὀδεη ἱπιτοάπορα. 

ον ἴῃεθε τϑαβοὴβ ἴῃ 6 νϑῖβε (αΐδγ ἴῃς ἢτβὶ ἤνε ψογβ8) 15. ΠΟΥ 

δΕΏΘΓΑΙΪγ τε ραγά θα 45 ἃ ρίοϑϑβ, ἱποϊ παρ αἰδὸ ἴῃς ἢτβε ἴἤγεβ ψογὰς 
οὔ νι. Ιἐ 5δῃου!ὰ Ὀ6 ποιϊσεὰ ἤονενεῦ (Πα ἴΠ6 Ἰηςεγροϊδίίοη πιακοβ 
πο τηεηϊίοη οὗ Ϊοβῆυα, 580 {πὶ ροῦν [6 ρ]οββαῖοσ δὰ πὸ 

Κηονεάρα οὗ ἴῃ6 πατγαῖϊνα νη οἢ ἢον δἰδη 5 ἴῃ 05. 9. --- Ζζ 6 

Ολήγεη οὗ 7γαεὶ λαά στσογη ἐσ ἐλόμι} ϑιοἢ σονθηδηΐϊβ ΕΙῈ ΝΕΙΥ 

σοππηοη ἀυτίηρ ἴπ6 ῥρτοςα85 ν ἢἰςἢ εηἀεά ἴῃ ἴῃ6 ἐϑβίδὈ] ]5ῃπιθηΐ οὗ 

Ιϑγδεὶ ἰῃ (δηδδη. --- δμω9 ϑαμδ σομράΐ 10 τριΐίο ἡάερε ἐμ ἀϊς σσαί Ὧν 

τε Ολιέγεη 97 Πεγασί ἀπά γμακαλ 85 ἴθ δοιης οἴπεσ ρἴδοθβ, [Δ δῇ 
566 ΙῺ5 ἴο δὲ δῃ δεγι πουρῃϊ. ---- 3. Παν ἀ᾽5 ἰμααίτγ ἰ5: τυλα τλαδὶ 

7 ἀο 1ο γομ, ἀπά τολεγεέτο ὦ φἀαΐ 7 νιαξζε ἐχῤία ἥομ] ἴῃς νϑτῦ ἰ5 
υϑεὰ οἵ 86 (ρΠ651}γ) ψγοτκ οὗ τεηγονίηρ Ὑδῆνθ ἢ 5 ΔΏΡΕΙ, ρΈποτ- 

ΔΙΪΥ ὉΥ δῃ οἤετγιηρ. Τῆς τεϑυϊὶ ψου]ὰ θὲ: δα γε ριᾶγν ὀέίζες τὴς 
λογίίαρε 97 Υαλτοελ] ἰῃαῖ ἴ5, Ὀγίηρ ἃ Ὀϊοβϑίηρ οἡ 15γδεὶ. ----- 4. Τῆς 
τορὶγ οὔ τε Οἰ εοηϊξα5 σοηϑίϑίβ οἵ ἵνγο ρατίβ. ΕῸΓ οἠς [Ὠϊηρ, ΠΕ Ὺ 

ΜΠ] ποῖ δοσερὶ Ὀ]οοά πιοηεγ ---- ἰὶ ἰ5 ποῖ ἃ πιοβιίοη οὗ 5νεῖ δπὰ 

δοϊά Ὀεΐναθη {Ππ6πὶ ἀηὰ 541. Οη πε οἴῇεῦ ἢδηά, ἴδ ἃγθ ἢοΐ 30 

ὈΙοΟά ΙΓ 85 ἴο σϑαυίγα νἱοῖπιθ ἔτοπὶ 5γᾶθὶ δἱ ἰᾶγρθ. Ὀδνίά 
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ἰῃηαίτεβ ἔαγίπεγ: λα αὐ γοῖε σὰν “λα 7 «ἀαϊ αο 70» γοι 3 -- 

δ, 6. Τῆς εχρίαϊίοη 5Π4}} δε πηδάς Ὀγ ἴῃ ἰδγην οὗἩ ἴῃ 6 πηυγάθργοσ : 

Ας » τε νιαη τοὴσ εορηομηιξαῖ με ἀπά τὐῖο {ποιρλ [Ὁ αἰδοῖον μς 

μἀαέ τος τἀομί ποΐ γεριαίπ τὰ αὐ τἠς ὀογ δ 97 7ογαεί, ἐξέ τόυέη οὗ 

λιὶς φολς δό γίσεπ με ἀπά τοῦ τοῖζ ἐχροσς ἔδερνε ὀφίογε γαλευελ) τμαῖ 
1η6 5'η5 οἵ 1(ῃ6 {41 ΠῚ ϑῃου]α Ὀς νἱϑεὰ ἀροη τς οὨ] ἄγε ἰ8 ἃ 
τηδίζει οἵ οουζβε. ἼΠε εἐχρίδίίοῃ νγ85 ἰο Ὀς τηδάβ ἐπ Οίδεοη ἵπὶ {ἠδ 

πιοιεη οΓ Υαλιυελ 858 ννε ἰεάτη ἴτοῃλ ἴῃ6 Ἠἰβίοσυ οἵ ϑοϊομπηοη, ἃ 
ςαἰευτγαιεαὰ ϑδησίυαγυ εχἰϑίεα αἱ αἰρεοη. ὙὍὉῃε τερεϊνβα ἰοχῖ ἢὰ5 

οοτγαρίεα ἴῃς οτἱρίηαὶ τεδάϊηρ ἴο ἐπ Οἰεαλ οὗ δαμέ, (άε εἰοφέη οὗ 

γαλησεή. --- ἢ. ΔΑ ποῖς ἴο ἴδε εἤεοι ἴῃαἴ Πᾶνα βογεθηθα Μεηὺ- 

44] 5 οἰΐεης το τἢ6 νεηρδάποε ἴα ψουἹά οἴπαγνῖβα ἤᾶνε 

ονετίακεη ἢΐμι. --- 8. ΤῊΣ νὶοτπι5. δου! ν ἰακεὴ νετῈ ἴγὸ 505 

οἵ ΕἰΖραῖ, [π6 σοησιθίηθ ψῆο 'νὰ5 ἴῃ6 οσοδϑίοη οὐ ΑὈποτ᾽5 γανοὶί, 

απϑπαά τὴς 3ἔυε σοης οΥ δεγαθ] 50 νγῈ 5βῃου]ὰ τεδά, ἴογ ἴἴ σὰ Μϑιδὺ 
ΠΟ νγὰ5 ρίνεῃ ἴο Αὐτὶεὶ, τ 5. 1813, ὙΠδ παπια οὔ Μίςδ])᾽ 5 ἢι5- 
Ῥαηὰ νναβ Ῥαἰίεὶ. ---- 9, ΤῊε Οἰθεοηίϊες ἐχροβεά [πε βδενεὴ 85 ἴΠΕῪ 

Παά ἀεϊεττηίπθα, αλα᾿ 216 σεύόη οΥ ἡάενι 2εὦ ορείλογ)] τ νεγὺ ἰ5 

ΒαΓαΪνγ ἀρρτορτίαϊα ᾿Γ τῃ6 νἱοϊϊη5 ΨψεῦῈ βυθρεηαθά ἀῦονθ ἴῃ8 

δατῖῃ. Τὴδ της οἵ 1ῃ6 γεᾶγ ννὰ8 ἢδγνεβῖ, ῃ]οἢ σοΙΏ65 ἰῃ ΑΡΠ] 

οΓ Μᾶγ. 

1. ὉΠ ΓΝ δν στ Ν} [πὲ ῥτεροβίξίοπ 15 ἴο 6 Ἑδαηρεὰ το ὅν, (ῃς 
δοςεηῖϑ ἅγε ἴο Ῥὲ ἀϊβϑγεραγάεα, ἀπὰ ἴῃς  ἰβ ἴο ὃς τηδε ἴῃς βυξῆχ οὔ "2; τεδὰ 

τπεγείοτε Ὁ Π}2 ὑγ,, 80 (ὃ (νγε.). --τ-- 3. "ΟΝ ] 85 ἴπ βοπὶε οἱ εῦ Ῥδββαρεβ, ἃ 

ΠΟΙ ργεμεηβῖνα πᾶπια ἴογ ἴῃ δαυ]ν ἱπῃδϊαπῖ5. οὐὨ (απδδη. ---- ἸΠΝ2021 οἷς τ Κ. 

1919." .--- 8, 122} ἴ86 ἱπιροταῖίνε ἰ5 υβεὰ ἴο ἐχργεββ ἴῃ ρυγροβε ο {πε ργεοεὰ- 
ἰπρ νετῦ, οἵ, 1 5. 1217; τ, 7 οησεε8, δός; Πανίάθοη, δγηαχ, ὃ ὅς ὦ, (ε5.35 
βιτιοΐ, --- 4. .2] ἰ5 σῃαπρεὰ ὑπποςεββδυΥ το Ὁ).Ὁ ὈΥ τῃς Ογέ. --- ον στον] {8ε 

Αϑϑετίίοῃ ἰπδὶ {ΠῈῪ ἦστε »ο εἰδνεν ἀραὶ πὸ ρυα ἐγ βοσσέσσῖομ ογ δαμὴ ΟἿΪΥ 88 γ5 
1παὶ {ΠῈ ν Ὑν}}} οὶ ραΐϊ ἰουνναγά ἃ οἱαίπι (οσ τηδίεγίδὶ ἀδηαρεβ. Τῆς ὀέροα-τστέ 

ψγ5 [οὐ ἀάθη ὈΥ ἴῃς Ἰαῖες Ἰερίβἰαιΐοη, ΝΌπι. 3581, Ὀυϊ 5 Ἔνϊἀεπαν τεραγάεὰ 85 

ΠΟ Ὁ]ε ἴπ οὐὖζ ἰδχῖ. -ττ πυα ἢ ΦῸΝ ὩΣ ΘΝῚ] ἀπαὶ τος λανε πὸ παρ [0 τέαν ἀοε5 

ποῖ 8εεπὶ ἀρρτορτίδϊς (6 ἰγᾶῆβροβεβ ἵννο τγογάς, ΦΝ γλππο, ΠΟ 5 5πιοοίμετ. 
-- 55 ἜΦΡΝ ὈΥΊΟΝ ὈΓΝ ΤΠ] 85 ροϊπϊεά ουἱ ὈΥ Ὦτ., {με ργεβεηῖ ἰεχὶ πιυϑὲ ὈῈ 

τγδηβίαϊεὰ ἃ5 αῦονε. (δ 5Ξεςτὴβ ἴο ἢᾶνε τεδὰ πφΦρνὶ Ὡς ἢ ψουὰ πε θὲ ἴΠ6 
δροάοϑβίβ : τὐῤαίευεον γομ σαν 7 τοῖδ] αἶο. ---- δ. λγ0}}} οδῃποῖ θὲ υβεὰ ἰῃ (Β5 

ἔοτπι. 11 νου] Ὀς Ῥοβϑβίδ]ε ἴο ροΐπὶ ΟΦ) ἃ5 15 ἄοπε ὮΥ ομε οἵ ἴδε γεπάετ- 
ἴῃρβ ἰουπά ἴῃ (δ. ΤὨΐβ ννουϊὰ τεαυῖτα ἃ σβδηρε ἰῃ ἴῃς ροϊπίϊηρ οἵὁ ποι. Ιἰ 
56 615 αἶϑοὸ (παῖ ἴῃς δροάοπἰβ Ὀερίηβ νυ ἱϊἢ 70)" οὔ ἴῃς πεχῖ νοῦβαὲ. Τῆς ργοῦδὈ ΠΥ 

τπεγείογε ἔδνουτβ ἃ οἤδηρε οἵ Ὁ)Ύ2Φ) Ὁ ἱπίο ἡ οστῦ (6. δἀοριεα Ὀγ Βυ.). 
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Τῆδ Τοπβίτυοιίοη νου] [Πεπ θῈ Ῥάᾶγβ!]εὶ το 74. 2οῦ, Εν. ργτοροβεὰ "το δρ- 
ῬδτεθΕΥ τεϊαἰπίηρ υἷ. τ 6. 10}»} τ[ῃς Ογξ ομδηρεβ ἴο ἃ Ηορβαὶ νἱζβουϊ ἀρρατ- 
εηἰ σδα86. --- ΣΡ...) {πε νϑγῦ ἰβ υ564 Νυμπι. 25, οἵὁἨ Βοπιὲ ἔογιῃ οὗ ἐχεουϊΐοη, 

Ρτεοίβεϊγ αὶ ἰ5 ἀἰβίουϊε ἴο ἀείετιηῖμα. ΘΒ μὰ5 ποτε ἐξηλιάσωμεν δἀῃὰ τπε 

οἴμετ ατεεκ νεγβϑίοηβ υ58 ψνογὰβ τπεϑηϊηρ 0 ἐνιῥαΐε οὐ ἰο ἀαῃρ. ΔΝ. Ἐ. ϑηιιἢ 
ΒΏΡΡΟΒΕΒ ἰΐ ἴο τπεᾶῃ εατέ οὐέν ἃ ῥγεείρίες. ὮΞ α͵8ο τρδῖκεβ8 ἴξ τβεᾶῃ 20 ἄσπρ οσ 
ἐγμεῖν. Βαϊ (5 15 ςοπιίγαάίοςϊεὰ ἔοτ (Π]5 ραββᾶρε ὈΥ Ὑ50}) Ὀ6]ονν, -- ΣΝ Φ᾽ ΓΡ322} 

ἐν Γαβαὼν Σαούλ 8, Τνο Μί55. οπιῖῖ [6 πᾶῖης οἵ θαυ]. Ὅς πατταῖϊνε ἰ5 
1[ανουτγδῦ]ε ἰο Οἴθεοη 85 {πε 5ἰϊς οἵ (ῃ8 Ἔχρίαϊίΐοῃ ὅϑ4.} μα5 σοπὶθ ἰῇ ὈΥ͂ τηΐβ- 

τᾶ Κα. --τ- γῆν ὍΠ2} ἴῃ νϑ ψε βπά {παὶ ἴῃς τηξῃ νγοῦε ὄχροβεὰ γγην Ὁ ὝΠ2. 
Τι 15 τῃεγείογε ργοῦδῦ]8 [πὲ πγτν Ὑ2 ννᾶϑ5 οὐἱρῖπαὶ ἤθγε (ὟΥς., Βα.). --- 8. Τῆς 

πᾶπιε οἵ οπὲ οἵ ΕΪΖΡΔἢ᾿ 5 50η58 Ἄρρϑδῦβ ἰῃ ἴῃς αἰδίοτίεἀ ἔογπὶ ρίνεη ἴο ἴπε 

8οῃ οὗ Τομδίῃδῃ. --- 53)9} ἵννο σοἕά. οἵἉ 282) πανε 2.5 ννῃΐϊοἢ ἰ5 τερτγεβεπίβα αἶϑοὸ 

ἴῃ ΟυζΏ. Ὑε Ἰαίϊεγ δἰοπε ἄργεθβ ψ ἢ ἴῃς βίαϊεπιθης 1 5. 1819---θ, 150} 

ἰδ σμδηρεά Ὀγ ΚΙ, ἱπῖο ὕρῦ", ου ἴῃς βυρροδι(ίοη (μδὲ ὈΡὴ0Ὀὺὺ τηθᾶπβ {ΠΕΥ̓ ἀδεριδ᾽ 

ἴῆσπι. ὈΓΡῺΦ ἰβ ἴο θὲ τσεδά, δ5 ἱπεϊςαϊοα ἴῃ ἴδ πιατρίθ. Τῆς Ογέ αἶβο ἀε- 
τοδπᾶβ ΠῸΠῚ ἔοσ ὉΠ, Ὀυϊ [5 4065 ποὶ 56ὲπὶ ποοεβϑαῖυ. Τῆς ἰδϑὶ οἴδυβε ἐγαρβ 

ἀν Κυνδυαϊν ἀπὰ ἰ5 ρεσῃδρβ ἃ βουῖραὶ εχρδηβίοῃ, Ὁ): ΝᾺ 8 ἰδοκίῃηρ ἴῃ 65}" --τ 

τ] 8 ρεγίεςγ ἰπις Πρ 0]ς 45. τμς δοουδαῖϊνε οἵ οἰγουπιδίαπος, ψίτπουϊ (Βς 

Ρτεροβίτοη ἡ] ἢ ἰδ ργεῖχεα Ὀγ πε Ογέ. 

10. Τῇε ἀενοίίοη οἵ ΕἰΖρδῇ ἰ5 βδθὴ ἰῇ δῖ ψϊοίηρ ἴῃς Ὀοάϊο5 

ἀδγ δηὰ πἰρῆϊ: αηα οἦς αἰ ποί ῥεγν τὰς ὀϊιγας οὗ τἀξε ἀσανέμ ἰὉ 
γερί μῤοη ἐλομ γ ἄαν, πον “16 τοῖδαῖ ὀεαςίς ὁν πιρὴ 1} τῇς Ἰαϑὲ οἰδυβα 

Πδίσυγα! ν ἢ ρ] 165. τπαὶ ἴῃ6 ὈΟαΪῈ5 ψγεγα ποῖ βιβρεηάεα αὔονε ἴῃς 

δτουηή, Ὀὰϊ ταϑίθα οἡ τῇς βαγτίῃ. ὙΠαῖ [5 σοπιηαδα [οΥ 50Πὶ6 
Ἐπ16 15 Ἰηαϊοαῖεα Ὀγ ἴῃ ρῥαίῃβ τακεὴ ἴο βδὰὺ τῃμαῖ ᾿ξ Ἰἰαδιίεὰ “ονι 2ὴξ 

ὀερίππίηρ οΓ λαγυεεί τη δὲ τυαίεν σας ῥομγεαά μέ πολ λέτε γγοϑι 

λεαυεη. Βαϊ Μη ΘΠ (ἢΪ5 πηθαηϑ ἀη1] τ[π6 Ὀερίπηΐϊηρ οἵἉ τῆς τερι]αγ 

Δυϊυαϊηη ΓΑ 5 ἰδ ἱΠ)ρ σ5: 0]6 ἴο 584Υ. 850 ἰοηρ' Δη Ἔχροβιγε οὗ σοῦρβ65 

ἰ5 ἴῃ ρατίπρ ἱποοηβίβίεπου ἢ ι. φι 3 , 41} τηῈ6 τηοτε {παῖ ἰΐ 15 

ἢετα ἄοπα ἴο ρῥτορι παῖε ἴπε Π εἰν. --- 11, 192. Υεη Παν!ὰ ννᾶ5 τοϊά 
οἵ τε δάε)γ οἵ Εἰζρδῇ, ἀξ τυορέ απο οὶ ἠΔ6 ὀοηες οὐ ϑανμὶ απά 

97. )ρπαίλαη χ»ονι ὅλ εἰδδεης οὐ γαόεσλ Ο εαα τοῖν ἡααὶ εἰοέδη ἡλοη, 

85 παιγαϊθα δῦονϑ. ----14. Τηδβα ἢ ἴμ6 Ὀοπα65 οἵ ἴἢ6 δχροβεά -- 

ἴῃαῖ τῃ6 Ὀοπ65 δἱοῃθ τειηδὶ ηθα βἤοινβ [ῃαιϊ [ῃ6 Ἔχρόϑβϑυγα ἢδα Ἰδϑίβα 

ἃ σοῃϑί θυ ϊα {{π|ὲ ---- ἦς ὀμγίσα ἐπ Ζεία ἐπ τΔε τεῤμίλγε ο7 Αὐδὰ 

λὶς γμαλογ) τὰς Ἰοςα γ 16 αηκηόνῃ. ὙΠαὶ σοι τας  γοῤ᾽ηαϊεα 

Τουαγά {ἦς ἑαπα αὔίον' τἀ ἰ5 ἴῃ 6. σοπο]υβίοη οὗ [Π]5 ἢατγγαίϊνε. Τῇδ 

Ῥτορ ἰδιοῃ νὰ8 ποῖ ψγουραϊ Ὁγ ἴῃ 6 Ὀαταὶ Ὀπὶ Ὀγ ἴῃ6 δχθουϊοῃ 

οὗ ἴπ6 πλβῃ. 
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10. ὑφ" δῴε οἱοῖῃ νι ϊοῃ 586 ψουἹὰ παίαγα!γ σγεᾶσ 88 ἃ πιουγῆεσ, ΤῊ 
“ἄς τῤγεαα πον τάς γοεξ, ἴο ᾿ξ ἄροῦ, με τηυδὶ βυρροβε. --- Ὁ κ7 ἴοτ Ὁ ἃ5 
οἴϊεηῃ. --- ὙὙΡ} (δ δα άβ κριθῶν, ΨὨϊοἢ ἰ8 ρεγῃαρ8 οτριπαὶ. --- 11. Αἴ [με ἐπὰ οὗ 

ἴδε νεῖβὲ (548 αἱ. δἀβ8: καὶ ἐξελύθησαν, καὶ κατέλαβεν αὐτοὺς Δὰν υἱὸς ᾿Ιωὰ ἐκ 

τῶν ἀπογόνων τῶν γιγάντων. (51 ἢΔ5 ἴῃς βᾶπιὲ ψοτά8 δὶ [με επὰ οἵ ν.}0, ΤΠΟΥ͂ 

βεεπὰ ἰο μᾶνεὲ ψαπάεγεα Εἰ μετ ίτοπι ν.35. --- 12. Ὁ] ΜᾺ ἴῃς Ογέ ββουϊάὰ 

νγδηϊ ἴο Βα θϑιϊταϊα Ὀλν οἰ ἱποοπηρτε βεπβ: 018. --- σφορη ὉΦ] ἴῃ Ογξ δββυυπηθβ 
τῃαὶ της αἰνίϑίοπ οἵ νγογὰβ ἰ5 νγοὴρ, υαϊ ἀραίῃ ψιοαϊ ᾿πίογηδὶ ργοῦ δ γ. --- 

14. γ02}} ρεγῆαρϑ νγεὲ βῃου!ὰ τεδὰ Ὁ.2Ρ)}): σρα ἀξ ὀμγ κα ἑἄεηι τοί ὰ ἐὰε δονιες 

Ὁ7 δαί, (ὦ ἰπβεσῖβ αἴϊες Ϊοπαίμδῃ, μὰς ὀογιές ο7 ἐὰε ἐχροσεά, 

15-22. ΤῈὸ ἔαΐθ οὗ ἔουσ ῬΆΪ 1801 0 ΟΠ ΠΡ 018. --- ΤῊς 56ο- 
ἴοη ἰ5 ρατγὶ οὗ ἃ β0 πη ΠΊΑΤΥ σοηίδϊπηρ ἴῃ6 Θχρί οί οὗ Πανὶ δηά 

Ὠἷβ τῆεη. [1 βεεηβ ἴο δείοης ψ ἢ οἰ 5, τηουρἢ ἴμᾶὶ ράββαρα 

τα]αῖεβ νἹοἰοτγίεβ Ἤνεσ ἴῃ6 ἢ ]ΠἸβι]η 6 ἄττα, ΜΜὮ16 [ἢ]15 ρῖνεβ Ἔχρίοἱἵϑ 

οὗ ἱπάϊνίάπ4] 50] ἀϊογ5. -- 156. νγὰσγ ὕγοκε οι, δηά [αν ἃ δπὰ 

ὨΪ5. τηθῇ τύεπί αἴοτυ} ---- ἰτοσα ΗδΌγοη ρράγθηιγ. ὙΠΘΓΘ νγὰ5 ΨΜᾺΓ 

αραΐη, ἱπάϊςαῖε5. (ῃδτ [5 5 [ἀΚϑὴ ἴτοπι ἃ πιογε Ἔχίεπαεα Ὠϊἰβίουγ. 

-10. ὙΤῆε τεχῖ 15 οοσγαρῖ. 11 ρανα ΟΥΡΊΠΔΠῪ ἴῃ 6 ἤάιης οἵ ἃ ῬἢΠ]15- 

τὴ6 ψΟ νὰ5 οπα οὗ ἴῃς Βερῃμαϊῖϊεβ. Τῇδ πᾶπλα ἰ5 πον ἰοβῖ, δηά 

Ἔνϑη ἴῃς ἀδϑογιριίοη ρίνθη οὗ ἤϊπὴ 15. υῃ]η1 6} 1}0]6. ΑἹ] να τὰ κα 
οὐ ἰ5 ἴῃατ ἀξ “άομράψ το «αν Ζραυϊα, ---- 11. ΔΌΪΘαἱ ἀεϊνετγεὰ ἢϊ5 

σδρίδίη, δηὰ Πανὶ ἀ᾽5 τηθῃ ἴοοῖκ δὴ οαἱῇῃ ἴῃαὶ 16 Κίηρ 5ῃουϊὰ ποὶ 

δο ἴο Ὀαῖ(Ι6 ἢ ἴπθῖὰ ΔΠΥ τοτα πα φμέπεὰ ἴὰε ἔρλέ οὗ 7 γαεὶ, 

Οὐοπλρατα 4ς ἐοαΐ “ια’ ἴς ἐγζέξ οἵ τὴε ΤὨεκοια νψοιηδῃ. ---- 18. Τηδὶ 

ἴδετε νγὰβ γγὰγ ὥραίη ἰὴ ΟΟὈ ἰτρ] 165 ἴμαὶ ἴῃ 6 ρῥγεσθάϊηρ νψὰγ Ὠδά 

Ῥδδη ἰῇ ἴπε ϑᾶπι6 ἰοσδὶγ. Τὴθ ρίδεθ ἰ5 τηθηιοηθα πο ἤΘΓα 
ἐχοθρὶ ἰη (ἢϊ5 σῃμιαρίετ. ---- διδόεελαϊ ἐς Ημελαιλ ε] ἃ ΒειΒ] μεποῖτε 
(ΑΛ Υ 15 παπιεαὰ Ηυβηδῃ, τ (τσ. 4".--- 1θ. Ιῃ ἀποίῃεσ σατηρδῖρῃ 

ιαπαν ὁθπ 7αἹγ 2:6 βδειλμελεηις τίσ σοῤία τὰ πε σἠπ] τμε 
Πατιηοηϊδιῖς. ριγροβα οὗ ἴῃ6 (ῃγσγοηίοϊθσ ἴῃ πλακίηρ ἴῃ νἱοτπὶ 2ἦς 

ὀγοίλεν οΥΓ Οοἰαχά 15. ενιάφηϊ. --- 20. 5111 δηοῖπεσ πα μιαπ Μἱἢ 
τε ουπουβ Ρῃγϑίοδὶ ἀδίογηλν οὗ δἰχ ἤπρεγβθ οἡ εαοῇ παηὰ δηὰ 5ἰχ 

ἴοεϑ. οὐ δδοὴ (οοῖ ἰ5 πῃηδηϊοηδα 845 Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴπε βδᾶτηθ (ἈπΊ}Ϊγ. 
- 231. Ηἰβ σμδι]θηρε ἴο 5γᾶθὶ Ὀγουρῃϊ ἀρὸπ δίῃ μὲ ἔλῖα οὗ ἢ 5 

Ῥτοίῃοιβ. -- 22. ΤῊΣ νεῖβα ϑ1πὶ5 ΠΡ ἴΠ6 ραγδρτδρῆ -- ἰὉῸΓ σμδτη- 

Ρίοηβ οὗ ομβ (δι γ ἡγεῖ ϑἰδίη Ὁγ Πανὶ ἃ δηὰ ἢϊ5 πιεη. 

1δ. τὐῦ ἢΡ] 15 βυβρίοἴἰουβ δῃὰ ργοῦΪΥ οοτταρὶ; (5Β τεδάβ καὶ ἐπορεύθη 

Δαυείδ. Ηδά ἴδε ΡΒ βίης αἰίδοῖεα πἰπὶ ννβεπ ὑγεᾶγυ, ἃ πογε χροὶ! βἰδῖθ- 
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ταεηῖ ψουϊὰ πᾶνε Ὀεεπ πιδάς. --- 16. 32)2 12] (3239) Ονγδ) σδηποῖ "ς ἃ ρσορεῖ 

πᾶπιο. Τακίηρ ἴΠε ννογὰβ Ὁγ {πεπηβεῖνεβ, νὰ βῃου]ὰ πδίυγα! ἢν σοππεςὶ ἔμ επὶ 

ψΙ ἢ τε ρτγεςεαϊηρ νεγβε ἴῃ [86 βεῆβ6, σγα᾽ ἐάεν ἀτυείέ (1 αὶ 15, ἐα»ηρεα) ἐπὶ Λοῦ, 
ΟὨΪγ ἔογ ἴῃ πᾶπιε οἵ {πῸὸ ρίδςβ να βΒβουϊὰ γτεδὰ Οἱοό 88 ἴῃ ν..8, ΤῊΪβ5 ἰ5 δθορίεὴ 
Ὀγ ΝΥ ε., τι, Βα.» ψνῆο ἄστεα ἴῃ ᾿πβευῖίηρ ἴἢ6 ψψογὰβ δίϊεγ γὉ} οὗ ἴῃς ργεςεάϊησ 
γεῖβε ---- ρεῦῆδρβ ἴῃ Ὀεβὲ ννὲ οδῃ ἄο, ᾿ῃουρῇ 1ῃς ἀἰϊδρίαοεπιεηὶ ἰ5 ἀἰβῆσυϊε τὸ 

δοςουπῖ ἔοτ, [{ 15 ροββί!ε {ῃαὶ ἵπ ἼΦν 322 νγὲ ἢᾶνβ 12 ψ ἢ ἃ πιυπ]διεὰ ρτορετς 
πᾶπιε; (515 τεδὰβ καὶ Δαδοὺ υἱὸς ᾿Ιωάς νγῆετε [86 Βτβὲ πᾶπιε βεέπιβ ἃ ςοστυρίίο 
οἵ ὑπ, Ἐὸτ υ09}2 ννῈ 5ῃου]ὰ ργορδοὶγ τε νος, ὙΠῈ πᾶπιε ΠΟ ἰ5 ἀρρᾶτ- 
ΦὨΓΥ ἀπ ΘΡΟΏΥΠΙ. --- 0} ψουϊὰ "6 ἀὲς ἑαρεε, Ὀὰϊ ἴδ 15 τῆογς ργσοθδθε πα τῃς 
νεῖρῃι οἵ βοπὶς οἱπεῦ ρίεος οἵ δγτηουγ νου]ά Ὀ6 ρίνεῃ, ἃ5 1 5. 1788 ψἤετε νὰ 

βπὰ {πε Πεϊπιεῖ, »210, ψψὩ]ο ἢ τμοτείογα πιᾶὺ Ὀς τεϑιοτεὰ νυ βόσης Ῥγο Δ Ὀ Υ 

Βετε (ΚΙ., Βα.). ὈρΦῸ βεεπιβ ἴο δῈ δῇ εἴτοῦ ἔοτ ὅῦφ, Τῇε οἴαυβε σπα ἀξ τᾶς 
“ἰγἀρα τοὰ α μπέτυ 5 οἵ σουζβε αηϊπί εἰ ρῖθὶς βουϊ ἴῃ6 πάᾶπιε οἵ ἴπε ρίεςε 

οὗ ἀγπῖουῦ ψῃ οι ἢς Πα οπ; (58 ρίνεβ κορύνην, α εἰμό, ννϊο ἢ μονενογ ἰ5 ποῖ 

εἰτάεά οἱ {κε ἃ βινογὰ; (51: δηὰ Τῇεοαοιίοῃ παραζώνην. Γ,ιΔρατὰδ ςοπ)]εσΐυτεα 
τοφα ((ἢς ἔογαι οὗ ἴῃς οἰδυ86 παίαγα!!ν ροϊπίβ ἴο Πανία 5 ἴῃς βυδ]εοῖ, ΚΙ].). --- 

11. Ὁ] δῖε τ 8 ργοῦδοὶν ἴο θὲ οχηϊτεἀ, νν ἢ (δ. --- 18. τ 3) Πεζε πιδῃνῦ 
οοάά. πᾶνε 3), ἤδγεαβ (58 δπὰ “ὁ τεδὰ σαί, (ὃ Γαζέθ, ἀπιὰ ἴῃς ρατγδ)!εὶ, τ (τ. 

203 Πᾶ5 “2. [π ἢ 5 σοπίυβίοῃ ἰΐ 5εεπιβ θεβὶ ἰὸ γεϊδίπ ἴῃς τεδάϊπρ οἵ 38, ν Ὡς ἢ 

15 πόζα ΠΠΚεὶγ το αν θη τερ᾽δςθὰ ὈΥ ἃ νγε}}- Κποννῃ πᾶπιε ἴῃδῃ (δε τενεῖβε. 
--10.. Ὁ5ν 5}»»} 5 Βασάν ἃ τηδῃ 5 πᾶπιεὲ δὰ ἴΠ6 Ὁ.) ῸΝ ἢδ8 Ὀ] δ ΠΥ οτερὶ ἰπ 
ἔτοπι (ἢ ᾿ἴπὸ Ὀοΐονν. ΒῸσ ν9" 1ῖ 56 6πὶ8 Ὀείϊοσ ἴο γοβίογα αἷϑο Ὃ9" οὐ Ὁ» ψ ἢ 

(ἔῃ. - 30. γὉὍὉὺ Φ'Ν] (1γτὸ Ογδ) 15 ργοθδθὶν ἱπίε πα θά ἴο πιεδῃ σα παρ οὔ εἐγέζε. 
Βαϊ ἔτοπι ἴῃς σοηϊοχὶ να ἱπίεγ [πα1 πιὸ ΦῸΝ οἵ (ἢγ. 15 οτἱρίπαὶ. Οἱ 8ἰχ- βηρετεὰ 

Ῥεύβοῃβ, ἴῃ σοπιπηεηϊαίοιβ τείεγ ἴο ΡΒ] Ωγ, 47|ε,. Μιαί. ΧΊ. 43. ---- 002} τεδὰ 

ρθ92 (Κ|.). ---91. ")9)ν] πρὸ Ογδ ἰβ αἰδοὸ {με τεδάϊηρ οἵ Ὁῆγς. Τῆς βᾶπιε 
Ῥείβοῃ ἰβ δ ]εὰ πρὸ ἴῃ 1.28. --- 33. Οπ [Πε υβὲ οἵ ἴῃς δοςυβϑαίϊνε β'ρῃ ἢ 1ΠῈ 

βυθ)εςοῖ οἵ ραβδῖνε νετθ5, οἴ. Κδπίρ, δγρήαα, ὃ 1ο8 (., Πανίἄϑοπ, ϑγρήαχ, ὃ 79. 

ΧΧΊΙΤ. Ῥανὶἀ᾽ 5 βοῃρ᾽ οὗ ὑὙἱ πα ΡῈ. --- Α ρβα]πὶ 5 ἤθσα ἰηϊγοδυςεά 
ΜΉΙΟἢ ἰβ ἰουπα 450 ἴῃ οὐγ Ῥβαϊϊεσ (5. 18). [{1Π6 τὰ δᾶ5 ἃ {Ππ|6 

ΜΙ Οἢ 56 6π15 δάοριεα ἔτοπι (15 ρίδοθ, δηᾶ ἴῃς ἱπαϊςαιίοηβ ροίηϊ ἴο 
115 858 ἴῃ 6 δαυ!εγ ρίαςε ίοσ ἰϊ. ὙὍὙὴδ ἰεχὶ ἢᾶ5 βυβεγεά ἴῃ {Π6 σΟΡΥ 
πον Ὀαίοτα υ5 (45 Μ)ἷὲ ΠΉΡ ἢ Ἔχρϑοῖ) ποσὰ ἴδῃ ἴῃ ἴῃ 6 Ῥβα]ζοσ. 

Τῆς ροεὶ θερίηβ νι δὴ ἐχργαββίοη οἵ ἱγαβὶ ἴῃ Ὑδηνεῃ, νν.53. 

Ης (ἤδη τεςουηίβ ἢἰ5 Ἔχρετίεπος οὐ οδαηην δηὰ ἀε]ίνεγαηςε, “Ὁ. 
Ηε δῇῆτπιβ ἢΪ5 πρτὶρῃϊηε655, νῃ]οἢ 6 θεϊΐενεβ ἴο Ὀ6 (πῸ τεᾶϑοῦ ΜΕΥ 

᾿ς ἐπ͵ογβ ἴῃς ἀϊνίπε ἔανοιγ, ἢ, Ἠς ρῥγαῖβεβ αοά δ5 ἴῃς βουσοα 
οἵ ἢἰβ βίγεαηρίῃ δηά ϑιισοαβϑ, "Κ΄, δηά οἷοβθϑ ΜΠ ἃ ἀοχοίοργ, “δὶ. 

ΑἸ]υβίοης ἴο βρεοϊῆς ενεηῖϑ ἴῃ ἴῃς {πὸ οὗ Πανὶ ἃ σδηποῖ ὃὈς ἀΐβοον- 
ἐτεὰ. δὲ ἀδϑοτριίοη οὗ πἰδίοτιαης 15 σοηνεγαα ἴῃ ρεηοσζαὶ ἰθγπιβ, 

“ τες 
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ΒΟἢ 85 ΔΏΥ ΟἿΘ πιρῃϊ υ56 γῆ ἢδὰ Ὀδε ἰῃ ἄδερ τοῦθ. 6 

ἘΠοορἤδην ψηϊοἢ Ὀτίηρβ ἀεδ]νεσάηος 18 δεῖ ἰογίἢ ἴῃ ἴθυτὴβ ποῖ 

ἀκα ἴποϑὲ υϑεα Ὀγ ἴπΠε οἴμεσ ΟἸἹὰ Γεβιδπηθηῖ ροεῖβ. ϑήμεσε τῇς 
Ῥοεῖ βρβακβ οἵ μὶβ οὐνὴ ἀβϑβεγίβ ἰΐ ἰ5. ἱπῃηροββί Ὁ]6 ἴο βϑῃρροβε ἴπαΐ ἢε 

ἢδ5 Πανί᾽ 5 Ἔχρδγίδησε ἴῃ πὐλϊηὰ. Τῇ ἱπιρτγεβϑίοη τηδάς ὈΥ ἴδε 
Ῥβαὶτῃ 15 πὶ 11 15 ἴῃε υἱέετδηςα οὗ ἃ τηδῇ ϑρεακίηρ ἴοσ [6 σοτη- 
ῬΔΩΥ οὗ ἴῃς ἐαἰτηδι] ἀπά οτηροάγίηρ {πεὶγ Ἔἐχροήεησς ἴῃ Ψοτγάβ. 

Εοτ ἴεϑ6 τθᾶβοῃβ ἰΐ ἰ5 ἀ σας το σαρροβε ἴῃ σοπηροβι τοι ἴο θὲ 
Πανὶ ἀ᾽5 ονῃ. 

ΑΒ τΏδῃν θχο]]θηΐ σοπιηιθηίασὶε5 Οἡ ἴῃς ῥβα]εῦ ἅγὲ δοσαβϑὶῦ]ς 

ἴο 1ῃ6 βΒιιάθηϊ, ᾿ξ ἰδ ὉΠΏΘΟΘΘΒΑΓΥ ἴο ρῖνε ΠεσῈ Δ δχίεηαεα δχροβὶ- 

οηῃ οἵ τῃϊ5 ῥϑδϊπι, οὔ ἃ ἰτδῃβίδιοη οὗ ἰϊ. 1 541} σοηϊθηϊ πιγβοὶ 

ΜΠ ποῖο5 οἱ ἴῃ νᾶτίοι!5 γεδάϊῃρϑ Ψῃ]σὮ ἅτ ἀϊβοονοτεα ὈΥ σοτὰ- 

Ῥδγης 115 ταχὲ ψ ἢ ἴΠδὶ οἵ Ρ5. 18. 

1. Τῆς {π|6 βετε Ὀερῖπβ ἢ πὸ δ, ΤῊς σοπηρίϊες οὐ τῇς Ῥβδὶϊεσ, 
ἴῃ δοοογάδπος ΨῺ ἰβ ουβίοτῃ, ρτεῆχεὰ ποῦ πγπν Ἴ2ΡὉ ΠΩ δηΔ ψγ88 ἴΠεὴ 

ΟὈϊρεὰ ἴο σβδηρε ἴο 21 Ἴσζν. Εογ 301 ἢδ τεϑὰβ Ὅ)γ, ψ᾿ ΒΙς ἢ 15 σετίδί Ὡ]Υ πὸ 

ἱπηρτονετηεῃϊ. 

2. Τῆς ρβαϊπι μετεὲ ὀρβῆβ νυ ἢ ῬΡΟῸ πυπν, Ψ Ώς 5. 18 ρτθῆχεϑβ ἃ οἴδυβε ΠΝ 

ΙΗ Ὥγν, Δ [ῃ6 88πὶ6 ἰ8 ἰουπὰ ἰῃ ὦν. ΤῊε ἰηβετγίίοη 5εαπιβ ἴο γε καη ἴδ 6 

ίοτος οἵ ἴδε ορεηῃίηρ, 30 παῖ ἴῃ 1ῃ 15 ἰπβίδῃηςς ουὖγ ἰεχὶ 56 επὶ8 οτἱρίημδὶ. Τηαῖ ἃ 

Ῥϑβαϊπιϊβὶ ἴοοκ τῃε 1 ρετγ οὗ ἐχραπάϊηρ μἰβ ἴεχὶ ἰβ ΟἹ δῖ νγε 5ῃου]ὰ εχρεεῖ 
ἴτοπι ἴῃς Ὠἰβίογυ οὐ Ἀγ) ποΐορΥ. ---- 5] ἰ8. Ἰδοκίηρ 'π Ῥ5, δῃὰ ἰβ ἴῃ [δοὶ βυρεγῆυ- 

οὐβ. Ιἰ ἰβ ἃ ᾳιοϑίίοι Ἐεῖ μεσ ὉΡῸ οὐρῃϊ ποῖ αἷβὸ ἴο ὃς βιγίοκεη ουἱ, ΤΒε 

τοεῖγε δπηὰ ἴῃ6 βεη86 ἃγε οοτῃρ]εῖα ψἹπουΐϊ ἴξ : 

γαλευεὰ ἰς νιν γοζξ ἀγα πεν ,ογέγεσς ; 

“ΜΜγ Οοά ἐξ νεν «γαρ ἐρ τοάονι 7 ἐγ. 

8. Ὁ κ7 ββου!ὰ Ῥγοθδθῖγ ὃς ροϊπιοὰ "πῦν; Ῥ5. γερτοάυοαβ ἴῃς ψογὰ ἰπ ἴδε 
ἴοττη ὃν, ψῃϊοῃ 15. ὑππνβίαΚαῦ]ε, τότ Ὅν ΡΒ. οὐηἶίβ, απ ἃ Δρρδγεηιν ψ ἢ 

δορά οδι86, ἴοτ πε οἶδυβε ἰ5 αυΐῖς ουἱ οἵ Κεερίηρ ψ ἢ [ἢ 6 ταβὶ οὔ ἴῃς νεῖβε. 

δ. »2] Ἰαοκίηρ ἱπ ῬΒ. δηὰ ᾧὅ, ἰ5 {πεγείογε βυβρίοἴουβ. "2 ΦῸ 5 οἰ θαυ ἴο 
Βὲ ρῥτγείεγγεά ἴο 52" Ἐ5. --- Ἴ. ΝἼΡΝ] ἴῃ τῆς βεσοῃά οἴδιιβ6 8 ἱπιοϊεγαθϊε: ϑυδν 

ῬΞ, ἰ5 ἴαγ Ὀεϊζετ. Αἴεγ 'πριφὺ δά ὰ νὩγ ἔτοτι ἴπ6 ΝὩΓ 1.80 οἵ ΡΒ. --- 8. ΦΡ2.Υ) 

ΑἹ δπὰ ῥ5., εν ἀθηῖγ μ65 γν " ἴον ἰῖ5 βυῦ)εςῖ. ΤῊΣς Ογξ ΦΡΩΓΥ Ρογῆδρ5 ἱπίεπὰς 

Υαῆν ἢ δ8 βυθγεοῖ : 4016 «λοοῦ ἀϊΐνεφοίγ (ἢ υταῖ ἢ) δπὰ ἴῃ δατῖῃ ἱγεπιθ]εὰ; 
ἴῃ 1815 οα8ς ποννενεῖ δποίμευ γογρ ου]ὰ ργοραῦν πᾶνε Ὀδθπ οἤοβεῃ, 845 Ἅ2Ὁν 
Νεβι]ε, ἡ7αγρίναἠίερε, Ὁ. 21. το ὈΟΦΙ͂ ΓΥΊΟΊΟΥ} ὉΥΠ τἸΟΊΟ. Ῥ56. Τῆς ἰαϊϊεν ἰβ ἴο 

Ῥὲ ρῥτγείειτεά, ἴογ ἴπ6 γοερεαίαέίονες οΥ ἄεαυεε ἂτὲ ποϑῆετγε εἶδε πιοηιοηςα. --- 
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11. ΝῊ] ΝῊ Ρ5.; τῆς Ἰαϊζες ἰβ ίασ ἤἥποεσ, ςἔ. ΠΗ. 289. --- 13, Αθες Ἴδη ἰῃϑετὶ 

ὙΓῸ ῬΒ., ἃπ4 τεδὰ Ἰγ5Ὸ ἔογ ὕυοῦ. 6 ἴῃυ5 ρεῖ ἃ ροοά ραδγβὶ]ε] ἴβτὰ : 

ἩΓΌ ἼΦΠ Γι 
ὙΠῸ γΠ32}20 

ὙἼΠῈ ψογά ΓΌΦΠ ἰβ Ὄὔβουζα; ΠοΦΠ 5. 5 ἰδνουτεὰ Ὀγ (58 σκότος Μ 816 ΟΣ 

ἐφείσατο 5εετη8 ἴο δᾶνε τεδὰ Ἴξπ. --- 18. ΤὮς νεῦβα 85 ἰΐ βίδηὰβ σοῃϑβίϑίβ οἵ Ὀαϊ 

οὴς τηεπῖρεῦ, ν ἤεγεαβ ΡΒ. μὰ5 ἵγο. ΤῊΣ ἰδίίον 8 ἀοα Ὀ]685 οὐ ίηδὶ, ἐχοθρὶ [μὲ 

ΥἿΣ 5 ἴο θὲ γτεϊαϊποὰ ἱπδιεδὰ οὗ γ2). 

14. Ὁ»ν} Ῥ5. ὅ" δὰ “ὁ. υπῖτε ἴῃ ργεῆχίπρ 1. --- 1δ, Τῆς βεοοῃὰ τηεμῖθετ ἴ5 
ἴοο 5μοτῖ; 5. [ὰ5 Ὁ2 2 2, [Ισοῃ͵εοίατε ὈΌΩΝ ΠΟ Ὁ)΄,2).. Ὑδετα 

56 ῈΠ|5 ἴο ὈῈ πὸ τϑᾶβοῃ ἴογ ἴῃε Ογά ὅπη). --- 168. Ὑ52»] τῃ6 ἔοστα υ5)»} ΡΒ. ἄρτθὲβ 
Ρεῖζεγ νὰ τῃ6 βεῆβε ἰπ [ἢ 8 νοσβα. ὍὙῃ6 ἴξηβϑε σῆδηρεβ ἰπ νυ Ίη ογάεσ ἴο ἃ 

πιοτα υἱνὶ ῥγεβεῃζαϊίοη οὗ ἴμ6 δοῖμδὶ ἀεἸνεγδηςα. --- 18. 1») .2) ΝΜ} ἰ5 ἀἰβῆςυς 

ἴο σοπϑῖταθ. ΑΡΡδυθηΕΥ 53 μᾶ5 ἀτορρεά ουἱ δἴϊεγ "2" ΜΝ. --- 10. 155} τεδὰ 

ΤΡῸΣ ΜΠ ΡΒ. ἀπὰ οοάά, παι]. ---- 98. ΟΡ ΦῸ Ογό ἰβ ἰανουγεὰ Ὀγ Ρ5. ἀπά ἴδε 
Ῥάγδ] ΟΠ 151. --τ- )5} 8 ἀἰδσα!ς αἰτοῦ [μ6 ῥ]υταὶ πα ργοῦδ]ν ἴο θὲ τεδὰ 5 Ὁ 

(5 Ρ5.), ἀπὰ 1τῃϊ}5 ἰηνοῖνεβ ἴῃς γεδαϊηρ ὙῸΝ (5.) : οὐκ ἀποστήσεται ἀπ᾽ ἐμοῦ 

1: οὐκ ἀπέστην ἀπ᾽ αὐτῶν (58, --- 26, “2}} 5 σετίδίηΥ ουὐξ οὗ ρἷδςε : 22 5. 

5 σοηβτιηεά ὈΥ (δ. --- 297. “2.1 ἰ8 δὴ ενἰἀδηῖ δγγοῦ ἔου Ὑ3 ΡΒ. Οπε Ἢ Βδὰ5 

ἀτορρεά οκῖ. --- 5.7 ηρητπ 5.) ἃ βἰπηῖϊασ οᾶβα οὐ σαγθίβββῃςββ. --- 938. ΤῊΣ 
βεοοηά οἷαυβε ρίνεβ ΠῸ 51 4}0]6 βεηβε. ΕῸΥ Ὁ Ρ ὙΣΡῸ τεδὰ ΥΘ Ὁ.) ΡΒ. 

239. ΤῊε αβϑευϊΐοη 7 ἄορ αγέ τὴν ἐογεὰ βοεῖὴβ ἴο βᾶνε θεδὴ ἴοο Ὀοϊά ἔοτ πε 
Ῥβδ]τηϊδὶ, νῆο σμδηρεβ ἱπῖο: 7 ἄομ ἐϊρήξεν! μὲν ἑογεά. Τῆς ργοραθ ΠΥ 86 επὶβ 

ἄῃ ἔανουτ οἵ ουὐ ἰεχῖ, [ἡ ἴῃε βεσοῃὰ τλϑτῆρεῦ μοινενεῦ ταδὶ ὑΠΟΝῚ [ῸΥ ΠΎΠῚ, τ 

80. Τα βεοοπὰ δδ]ῇ οἵ πε νεῖβα βρεᾶκβ οὗ Ἰεαρίῃρ ἃ ψ8]}}. 11 8εὲπὶβ οἰεαῦ 
παῖ τπ6 ῥδγβ} 6] 5τὴ γθαυΐγεβ ὙΠ ἰπδιοδα οὐὗὨ Ἢ), ἀπὰ [15 08}}5 ἔοτ γὴν (1.26. 

γοῤΆ. Ολαίά.ν Ῥ. χὶνὶ) ἰπβιεδα οἵ γυην. --- 81. Τῆε βεοοῃὰ οἴδιβε ἰβ ρβεύῆδρβ δῃ 
ἱπιεγροϊαιίομ, 85 ἴξ Ὀγεακβ [ἢ 6 ρᾶγα] ]ο]ϑπι (Κ].). 

82. Εὸτ [πῈ βεοοπὰ υ19 538, Ρβ. βυθβιϊζαϊεβ. "πον; ΟΝ τααὴγ οοδά, πᾶνα 
μετα. Ὑὴε ἀἰββι πη]αϊίοη ἰ τόσα δἸεραπῖ, --- 38. Ὁ Ἢ} Βεοπὶβ ἴο ρῖνε πὸ 

ΘΑ Ὁ]. βοηβε, ψῃογοαβ ὉΠ ΣΝΣΣ 5. ἰβ Θχοα]]εηϊ. --- ἼΣ}] 8εεπὶβ ἴο Ὀὲ ἃ 

οοττυρίίοπ οὗ 1γ) 5,» δῃὰ 5 υτ Ογὲ ἰβ ἴο θεῈ δάορίεά. ---8ϑ4. .). Ο» ὁ ἀπὰ Ρβ. 

8. σοττεςῖ. ---8δὅ. ΓΠ2)}} ΠΌΓΩΥ Ῥ5., ΒΘ ΓΠΕΥ πα ρίνίπρ ἃ 5υϊϊ80]ς βεπβε. Τῆς 

Ῥᾶβθαρεα 566 ΠῚ8 ἴο τοημῖγα αηαἱ γιαξες η:}»} ἀγϑις ἐξέ α ὄοτισ ΟΣ ὀγοπῶε. Ἰγον Ὑ1}}} 

ΒάταΪγ ἀο, ἔοσ ἴπ6 ϑᾶπι6 νεὺ [Ο]Ἰονν5 ἱπηπις Ἰαἰεὶν ---- ρευμαρ5 ὈΦῸῊῚ του] πηθεὶ 
τε σοπα ἘΠ] 0Ώ8. ---- 86. ἼΓ»}] τπ6 ψψογά βεεῖηβ ἴο θ6 πούῇεγε εἶβα δρρίϊεὰ ἴὸ 

Οὐοά, ἀπά 5 ἱποοηρτυουβ ἴῃ [15 ραββᾶρε; καὶ ἡ ὑπακοή σου (58: καὶ ἡ παιδεία 

σου (51 1Ε ἴΔκεπ ἴο πιεᾶπ αραΐ μὰν αἰεί ῥέπε [οὐεάϊεπος ἴο {Π6 6] ὄγοιρήξ »ι6 τῇ 

νου μὲ δρργοργίαϊθ, θαῖ θοῦ ἢ ὙΠΟ. ἀπά ἽἼΓ ΠΣ." ἅγὲ βοπιενῃαΐ τειιοῖε ἰπ ἔογπι 

ποτὰ ἴμ6 νοτὰ ἰπ [μ 6 ἴοχῖ. ΟἿ ε σοπ)θοΐαταβ ἅγα ἀηϑϑιἰβίβοίοτΥ. --- 30. ὈΠ5Ν}} 
15 ἀοιῖ 658 ετγοπθουβ ἀρ! !ςαἰίοη οὗ ἴῃ 6 ργεςεαϊηρ ψογὰ (Ἰδοκίηρ ἱπ Ρ5.). -- 

40. 5).1] δποῖπεῦ 5ρε] ἰπρ' ἔοσ ΝΟΥ ῬΆ. --- 4]. ΠΡ. [μ85 ἰοβὲ [[5 2) --- ἃ οδ88 
οἵ 5βἰπιρίς σδγεί}ββῃ 55 {κε βοῖης οἴμεγβ ἴῃ 1ῃ 15 σμδρίεν. --- 43, 1;}9}] “ἐεν ]οοξεαὶ 
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που]ά θα Ροβ5101ς, Ὀὰϊ Ὁ} ΕΒ. 15 οοπβγιηει Ὀγ (δ. --- 48. ὈΡΡΝ ὉΡῚΝ7 οπς οἵ 

{πε ἵψο ννογὰϑ ἴ5 βυρετῆμποικ, Τῆς τεδάϊηρ ἢα8 σοῖς δρουΐ ὈΥ σοηβαϊίομ, 85 

15 ϑῃοννῃ ὉΥ ΡΟΝ 5, ἂἀπὰ οσοάά, Ὀρτν δομς βῖβ [ῃς σοπίοχί. --- 44, "}}} ἰ8 

ΒΑγαΪγ ἀρρτορτίαϊε ; ὉΣ ΡΒ. ἰ5 θεϊίεσ, Ὀπΐ 51} θεῖζεσ νουἹὰ θὲ 8.8, ραγδ]]εὶ ἢ 

Ὁ). ΕοΥ ΟΦΩ βυθβι ταῖς ΣΦ 5, (δ Πὰβ ἃ νεῦγ αἀἰετεηι βεῆβε ἔοσ [15 

νεῖβα. --- 4δ. Ρ5. ἰηνετίϑ ἰῃς οτγάεγ οἵ ἴπε οἰαυβεβ (αἾ5ο 6515), νυν ῃϊο ἢ ἰ5 θείζετ, ---- 

46. .03"}] 45 ροϊηϊεά, ρῖνεβ ἃ βἰγαϊπεὰ βεῆθε. ΤῈῈ οοπ)δοίυτα οἵ ΚΙ. “Ὁ 152», 

δάοριεα Ὀγ }δὰ., μ45 Ἔνευυηρ ἴῃ 115 ἔδνουτ. --- γ2.}} 18. ΘαυΔ}}Ὺ ἀπίοτιαηδῖς, “ 

θυϊ σοττεοϊοα ὈΥ 5. Ἰ)ἼΠ), 

ΑἸ. ὋΣ] 5 ϑυρεγῆυουβ ἀηὰ οὔτε ὈΥ Ρ5. ὅν, ψὩ1|Ἂ 658 8εεπὶβ ἴο ἢανε 

τεδὰ "). -τδθ0, ΤΊΣΙΝ ΡΒ. 5 ἴῃε δεῖζεσ ἴογπι. --- δ]. Ὁ. 01 ἴΠ6τα β56θπιβ ἴο Ὀ6 
ὯῸ τεᾶϑοις ἔογ (με (γέ, 

ΧΧΠΙΙ. 1-7. Ῥαν 8 1αβί τοσὰβ. --- ΤΠ ρϑα]πὶ ἤετε ἰηϊγτοάπςεα 
5 ἰηϊεηάεα ἴο ρῖνε αν ἃ Τοβίαιηθηῖς {{κ ἰῃαὶ οὗ Τδοοῦ δηά 

Μοβθβ. Τῇδε σοηϊξηῖα ΠΟΘ νΕ ἀγα Οὔβουγε δηά ἴῃε τεχὶ 15 οοιτυρῖ. 

Βοίἢ νοσδθυ αν δηθὰ ἰπουρῃϊ 5δον ἴἴ ἴο Ὀ6 ἃ σοτῃραζαῖίνεὶγυ ἰαῖα 

Ρτοάαοίίοῃ. 

1. Αἴτεσ τὴ6 Π|6ὶ γα ανα ἴῃ 6 οβίθηβι θ]6 δυῖῃοτ᾽β ἱπιγοάιοιοη 

οὗ Εἰμηβοῖξ: 
Ογαείς οΥ ανϊαὶ δε»: 76556, 
Ογαείο 97 “1 νηᾶανι σε! ορ ἀρ, 

7Ζλε Αμποΐρ μα οὐ “ἀε Οσοά οὗ" 7αεοῦ 

“4π᾿άώ τε 7ον οὗ ἐἀε τοριρν οὔ 7:γαεὶ. 

2, 88. ΑἜ 5εοοῃά ἱπιίτοάδαοίοτυ βίδηζα, δββϑυγηρ ἴῃ 6 ἤδάτγασ παῖ 

ΜΠ δΐ ἰ6 ΒΡΟΚΘη ἰ5 αἰν! εν ἰηθρίγαά : 

Ζὰς ϑῤίγτ οΥ γαλτυεά “ῥοζε ἕν νι, 
“41.π|ῶ4 λὲς τυογαἱ τυᾶς ο᾽1 »Ὲ} ἐοηρμε, 

7Ζὰε Οοά οὗ 7αεοὐ ταϊα 10 »1ε, 

7Ζάε Αοεξ 97) Πγαεὶ ςβοξε. 

80, 4, ΤΠΗδ οταοῖα ποὺ (Ο]]ονβ, δηα 15 νυ] θη} ἰηϊοπάεα 85 ἃ 

Ῥδησδργτῖς ὑροῇ 1Π6 751 ΤΠΪΟΓ : 

Ο»ε γμἰέρι ουεῦ 1671, ὦ γιρλίδομς Ια», 

Κι ισ ἐη τὰφ “αν οὗ σοά, 
Ζέξε τάς έρά ο7 “τε νιογκέηρ τἀαί! λε γἦδε, 

74: τι οΓ α εἰομεζοςς τιον), 

. Μαξίηρ 1ε σγεεη εαγίὰ ὀγέ απ α)θεν γαΐ». 
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ὅ. ΤὮε ροεῖ τεῆεοϊβ οἡ ἴῃς ἀἰϊνίηθ τεν]αιίοη }ι5ὲ νουοῃϑαίααά : 

Ῥεγίν, τεγέ ἐς μῖν ἀοιδς τοὐὰ Οοά, 

ον σα» εἰθρρια] εσυεπαρ ἀξ ρισοΐε το ὰ νεῖν, 

δεῖ ἐμ γε ἐμ αὐ ἐλίηρε, απα ἀξ τοῖἱδ ἀξοῤ ἐξ, 

1» αἱ νιν ταἰναζίονε απο αὐ νὴ ἀεέλράϊ αγε ἐρε ἀΐρε. 

ΤῊΣ ἰοχὶ μᾶ5 βυῆετεοα, δηὰ [ἢ ἰαϑὶ οἰδιβα ἰ8 αυϊξε απο] Πρ ΊΌ]6. 
ΤῊΘ ἀρονα τεϑιογδίίοη ἰ5 ΟἿΪΥ ῥτον  5ϊοῃδὶ. 

β, 7. ϑοτιε νἱοϊεηος ἰ5 ηεαἀθα ἴο ρεῖ ἃ 5εη56ε ουΐ οἵ [πε ρῥγεβεηΐ 
ἰεχῖ, ΒΥ οοη)δοΐαγα νν6 ΠΔΥ Γαϑίοσα ἴῃ 6 [Ὁ] ον ίηρ : 

Βωΐ νἱΐε νιεη τλα! ποῦ Ποιν δὰ, 
ΖΤὰεν αγε ἐἔδξε ἑλογης ο7 “[ιε ἄξεεενί, αἱ! ο7 Ἰάσσι, 

ῬΨάϊολ αγεό ποί ἀαγνεσίεα ὁν “δε ἀαμά, 

Νον ἀοίά α »ιαρ ἰαδοιεν 707 τἄξσε. 

ΖΤλομσά αγηεεαΐ τυΐδὰ ἐγον αηα] τρέαν 
Ζὰφν «λαλὶ ἐξ τοίίεγῖν εοπσερπσα τοίὰ γε. 

Τῆς 5 ]εοὶ οἵ ἴῃς ᾿αϑὲ σουρὶεῖ 5 ἢ0 Ἰοηροσ ἴῃς ἱπογῃβ, θυϊ τ 6 
ΚΕ τη, οὗ ψῃοἢ [ΠΟΥ ΔΓΕ ἃ ἴγΥὩὉᾷ6. 

1. Τῆς νογβίοῃβ ἀἰβεν ἐχίγδογάϊμδυν ἰῃ {μεἷγ ἀπαεγβιαπάϊηρ οἵ ἴῃς Ῥβαίσω, 

δηά {Πεἰτ ἀρργεμεηβίοῃ ἰβ ἀϑιδ}}ν ἃ τ βαρ ργε ἢ ΘῃβΊ 0. ---- ὉΝ)] 5 υϑεὰ οἵ ἃ αἰνὶπε 
ςοπηπιαπἰςδίίοθ παδΥΪΥ ἱζ ποὶ αυϊΐε δἰνναυϑ8. ---- 5Ν)}] 1 μανε οὐϊτιεὰ τῆς Υ  Β 

1 ςοά, οἵ 3Η, αἰΞο Ἐ,451: δηὰ “5. --- 506] ἰ5 ἔοτ Ὀργῦ, ἢ ἢ ἰβ ἐουπα ἴῃ ἃ πυπιρεσ 

οἵ οοἀα. ---- Ὁ») ΡΠ] ἴῃε σοπβιγυοιίοι 15 αἰβηουτ, [6 ΟὨΪῪ Ράγ8}1ε}5. ἴο τη ϊ5 υξὲ 

οἵ ὃ» Ῥείπρ Ηοβ. γ16 «1, ὈΟΙῚ οοτταρὶ ραββαρεβ: ὃν ἀνέστησεν ὁ θεός (51. 
(κύριος (58) τῖϑὺ ροϊπε ἴο νὸν Ὁπ, ΤῊΣ ᾿αβϑὶ οἴδυβα οὰπ ΠΑΓΑΪΥ πιεᾶῃ ἴμ 
σιϑεεί τἰρρε» οὐ Πεγαεί.--- 8. Ἐὸτ ἴα βγβὶ “ηγσεί 1 Βᾶνε βυρβεϊτυϊεά γαεοῦ ψ Ἢ 
Ὦ απὰ 1. Ιἱ ἰβ ροββίθϊε (παῖ Ὁ βῃου]ὰ Ὅ6 βυρρ!!εαὰ Βείογε ὅφνο (0), βο ταὶ 
Ὑδῆν ἢ ψου]ὰ 58 7 ἀανε α γμέδν, ἰῃαὶ ἰ5, 7 ἄατυνε γρωνα α γωΐδρ. -ττο Κι] ἃ 

Ὠυπθεῦ οὐ οοἀά. ἱπίεγργεϊ σουγθοιὶγ ἴῃ Ὑνγ πρ ΓΝ 2. -ττά, ὍἋΝ2}] ἴῃς 1 ἰ5 

οπιϊτεὰ Ὁγ ΘΙ ΘΞ»; ἴξ ἰβ πονγενεν αυϊϊε ἴῃ ρ͵δος 85 ἱπισοδυοίηρ [ἢ βεηθεηςα. 
--- 1.0} βου θὲ ἃ ραγίὶςῖρὶθ, ρεγῆδρβ ἃ Ρίεὶ, [πουρὴ ἰΠαΐ ἕογπι ἀοεβ ποῖ 

οσουν εἰβεσῆετα. ΟΠ γνῖβε τεδὰ τ, ΚΊ. ργόροβεβ ΠΟΥ, Δ οὐ 33)0; πε 

Ιαβὲ 8 δάοριεὰ Ὦγ Βα. --- 2281 ΟΞ, 5Ξεεπι ἴο πᾶνε τεδὰ 5553, ψῃ οι πουἹὰ 
Ῥεῖζεγ θὲ δάοριεἀ ἱΓ νγε οἤδηρε ἴῃ ργεσεαϊηρ τνογὰ ἴο 33) ---- ἐζϑ γαΐ» νιαξίη 

“ἀὲ φγέεη 97 “δε εαγίὰ ἰο τῤγίης. Ὑῆε ἱπἤπμεπος οὗ ἃ θεπεβοεπὶ τυ ]οσ 15 εἶβε- 
ψἤετε Κεηθά ἴο τἄστυεγς ἐλαΐ τυαίεν τὴς εανίλ. -- δ. 15 5.2] ρῖνεβ 7υθῖ τὰς 
ὀρροβίϊε οὔ ἴῃς ἀεβίγεά τπδδηΐηρ. [866 ἴπ νὸ [ῃς βιγοηρὶν δϑηστηδῖϊνε ραπίοὶς 

κὸν, ΨΒΙΘΙ να μᾶνς πλεῖ οσοδϑί ΠΑ }}ν εἰβενῃετα. ---- Π ΟΦ] 5 Ροϊπία 88 ἃ ραβϑῖνε 

Ῥαγίοὶρ]ς Ὁγ 4 : καὶ φυλάξει αὐτήν (51, βεεπι5 ἴο θὲ Ῥείζευ. -- "9 Φ}} ἴξ ἀοεβ ποῖ 
ἈΡρεὰγ ψμαὶ (51, Πα5 ἰπ παϊπὰ ἰπ ἱταπβδιϊηρ τὸν ἀντίθετόν μοι: σάνεγτανίενε 
»εἰλὲ 1. --τ-- Υπ} βδδου]Ἱά θὲ '"σογ Δρραγεῃέίγ. ---- Πυου ΝῸ 2] 85 ἄθονε τοπιδικεά, 



ΧΧΠΙ. φ-τὶ 383 

5 αἰ 6]! 1016. ΚΙ. ῥγοροβεβ ἴο τεδὰ πουυ τη», τιακίπρ ἴῃς ψΒοἷς βεπΐεπος 

ἃ ΡῬτοπιῖβε οἵ Οοά: αὐ μὲν ἀεῥ απά αὐ! γεν φοοαἱ ῥέρατενγε λα ί εῤγίηρ με 2 γ 

ἀϊΐνε ((μαὶ ἰβ, ἔογ Πανὶ). [ἰ βθεπιβ ἴο πιὰ θείϊεσ ἴο ἴἥγονν ουἱ ἴῃς πιονν νἰ, 85 

Βανὶηρ βίταγεἀ ἴπ ἔγτοπι δποίμεσ ρἷδος (Νεβῖῖς, αγρίγαίέεη, Ρ. 22), δπὰ ἴο 

οἷοβαε ἴῃ νεῦβε ἢ 12 ΡΠ Ὁ2,. --τ α. (58 Βερὶπβ ἴΠ6 νεῦβεὲ ψ ἢ ΠΡΌχ" ΝὉ 12 
ἔτοπι ἴῃς επά οἵ [6 ῥγεοβάϊηρ, δὰ τηϊ5 ἀργεεὲβ Ὀεϊίεσ ψ τ ἢ ἴΠε ταγτῆπι. ---- 

»52}] οπιῖς γ (58, --- 27 ἀοεβ ποῖ βεετὰ ἀρρτορτίδϊε; τεϑδὰ “τὸ ψί ἢ ΚΊ., Βα. 
Ἐογ γὺ», Ρεῦὶεβ (41ππαὐεξίερ, Ρ. 53) Ῥγόροβεβ ᾿", ἴθ ψ ἘΙΟΝ οα88ε ψῈ 5βῃου]ὰ τεδὰ 

ΤῸ ΥγἹὉ2. Εογ ἸΠΠ", 1 ργόροβε γ205) -- ἴῆε νους !]Ἔβϑης85 οἵ ἴπΠε6 ἱποσῃ8 18 βεεῃ 

ἴπ ἴῃς ἰδεῖ τμαὶ πὸ οπς οᾶγεβ ἴο ραῖμεσ ἴἢεπιὶ. --- Ἰἢ. ΤῊΣ τοδάϊηρ ͵υβὲ ρίνεῃ 
Ὠδίυγα!ν σαττῖεβ ἢ ἰτ τῃ 6 τεδαϊῃρ 5)" ἰπβιεδά οὗ 9)" (οοπῆτγπιεαὰ Ὀγ 65), δῃὰ 

τοᾶκο8 115 οἰδυβε ρᾶγδὶϊεὶ ἴο ἴῃ οπὲ ργεσεάϊπρ. --- Ν 5] 5 ἱποοιῃργθβθηβίῦϊε : 

ἐὰν μή Θ' ροϊπιβ ἴο νοτον. Βυῖ {πε περαῖϊνε ἀοεβ ποὶ ἢϊ, ἃπὰ 1 οοη͵εοΐατε 
τον οὐ ρεγδρβ Ὀεϊζεσ γοὺ ὃν --- ἐγ ὰεν λανε ἑγορ 88 μεῖς ἀείδηςα. --- ΓΠ] 
διακόψῃ αὐτούς (515, ρετῃδρ8 2.π ἴῃ βοπῖς ἔοσγτῃ. --- Π2Φ2} ψ μοι 5 αυϊῖε βυρεῖ- 
βυουβ, μ48 σοπις ἰπ ὈΥ εττου ἔγοιῃ ἴῃς παχὶ ψεῦββ. 

8-39. ΤῊ οαἴδϊορτι οὗ θαν 5 Κηϊρ 5. --- Τῆς δυΐμποσ ἴἤγονβ 
τορεῖμεσ ἃ ἰδὲ οἵ ἴπ6 τῆθῃ ψῆο αἰ 5: Πρ 5η6 4 {Πετηβεῖνεβ ἰῃ Πᾶν 5 
ΜΑ15 Δηὦ ὙΠῸ ἰῇ σοηθοαθθησα ΜΕΘ δητο εἀ ἴῃ ἃ ϑρεοῖαὶ Ὀαπηά. 

ΤῊ βθοιίοῃ ἄρτϑεβ ἴῃ ἴθῃοσ ψ τῇ 215 3 δηὰ βεεπβ ἴο Ὀ6 ἃ ρατῖ οὗ 
τῆς βάτη6 ἀοουπηεηῖ. [1 15 σορί6ἀ ἴῃ τ (ἢγ. 1111. 5 γῇοτε (ἢ ἴοχὶ 
͵5 ἰῇ ἃ πα θεγ οἵ οά565 Ὀδί[ΕΓ ᾿γεβοσναά. 

8. Εἰγβί τηεπ!οηβά ἰ5 ελόαα ἐδε Παεληιοηπί εἀίφ 97 116 ΤΆ γεε} 

τδδι 15, οὗ ἰῃς αἰδεηρυ ϑῃθα Ῥαηα ψῃϊοἢ τδηκεα ἀῦονα 4}] ἐχεθρίὶ 
ἴῆε σοιητηδηάογ ἰῇ οἤϊοΐ. --- 472 σευ λΐς ῥέα» οὐδ εἰράν ἀμπαάγεα 

φἠαΐη αἱ οπό ἤμιε] οἵ, ν.δ.---θ. 4πῶώ αγίεν ἦρι τας Ξἰξαζα» ὄξπ 
7οάο τἀε «ἀολῥία] δῷ Αῃοδῇ 15 πιδηΠοηβα διμοηρ ἴῃς Βεη)απηῖα 
εἴδης, τ (ῇγ. 85. --- "76 τυας τυϊὰ αυϊα αἱ }α5-ανιριῖνι ἀπά τὰδ 

᾿λήδεδπεές ραϊλεγεά 1ἀ6γ6] ἴῃ ἴοχὶ ἰ5 ἴῃδὲ οὐ τῆς (Ἠτοηϊοΐοτ. 
.}μς-ανιρεῖνι ἰδ ἰῃῆς 422λε5-2α»ρπέρι οὗ τ 5. τη}. --- 10. Βερίη- 
πἷηρ ἴῃ6 βεηΐθβησθ ψιἢ τἴῃ6 ἰαδὲ οἴδυβα οἵ ἴῃς ργεσοθάϊηρ νὰ τεδά : 

“44 τὰε νιση οὗ 7γαε γεγεαία, ὀμέ ἀφ εἱροα ἀγα «γιοίε 16 ἐλϊς- 

ἥμες μρρτ  λἰς λαπα τυᾶς τυέανν ἀπά εἰαυε γατί το {ἦε «τὐογα } τῇς 
Τλ0150165 Ὀεοδηη6 50 5{ΠΠῚ ἴῃαἱὶ μ6 σου]ὰ ποῖ τοῖαχ ἴπθπ]. 80 Ἷἷἢ οὐῦ 
ΟΥ̓Ώ {ἰπλ65, Δὴ ΑτῸ σμδτηρίοῃ Ὀοδβίθα : “Τῆς Κυδηηδῃ ρετϑῃηθαὰ 
Ῥείοσθ πιὰ χη] τη ἐνθηϊηρ, ἤδη τὴγ ἤηρετθ οουὰ ποῖ Ὀς Ἰοοβεὰ 

ἔτοιῃ 6 πδηά]ε οὗ ἴῃς ϑινοσά." " ---11. Τῆς (Πϊτὰ ἰ5 δλαμιαλ δεη 
Ἄρες {ἔφε αγαγίς. Ἠΐδβ ἐχρίοἱὲ γὰ5 ψῆεη δε μδεῆπες ραίλεγεά 

5 Ῥουρηίγ, 7γαυεῖς ἐπ Αγαδία Φεεεγέα, 11. Ὁ. 28. 
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αῇ Ζελΐ εἴ. 74. 153.-- ἀπά ἕλορε τας α Τῥοέ 67 ργομηά γε] ὁ ἐξπι- 
ἡ] ἃ ἡ 6}1-Κῆοννῃ ΟΤΟΡ, ἔογ ψβὶοἢ πονγανοσ ἴῃ6 ΟὨγοηΐο]εσ μετα 
δα πεαῖε5 δαγά. ---- 12. 411ε εἰαδοπεα ἀλνισεῖ ἐπὶ τὴς νεϊ ας 97 τὰε 
“ εία «πὰ ἀφρεμαάεα 141 Ἰἰϊοτα!γ ἀξ υεγεά ἐν, ΤῊΣ δοσουηῖ οὗ ἴμε58 

ἴῆτεθ ψὰ5 ἴο 41} ἀρρθάσδῃησβ οὐἱρίῃδ! ν σοποϊυάεα ὈγΥ ἢ: Ζάερε 
ἠλέηρε αἰ “ἦς ἄγε ἀδγοός. ΤῊ σοπμποχίοῃ 15 πο Ὀσόκεη ὈΥ ἴδ 6 
[ο]]οννίηρ ραγαρταρὴ ἡ ϊοἢ ταὶαῖθβ ἴῃς Ἰοίηϊ ἀεεὰ οὗ ἴῆγες οὗ ἴῃς 
ΒΘΙΟΘ5. 

8. Γ2Φ3 3] Πα5 ποῖ (ῆε ἀρρβᾶγαποε οὗ 8 Ῥσοροῖ πᾶπῖε: 12 539) (Ὦγ.:ς 

᾿Ιεβόσθε 8: ᾿Ιεσβάαλ Ὁ. Ἑτοτῃ ἴῃς αβϑῖ τεδάϊηρ νγχεὲ βυβρεοῖ ἰῃς οτίρίπαὶ ἴο 
Βᾶνε ὕδεη ὅ»5Φ᾽ (Ὁ;32 9) νῃὶο ἢ βοιὴς βοσῖθε ςοτγεςίβα ἴῃ νγε]!-Κπονσῃ ἔαβῃΐου 

ἴο πρ2 θη ὨϊοΟἢ ράνε τῖβε ἴο ἴμε τεδάϊηρ οἵ 38. (τ. πιυτ]αῖεβ Ὀγ ςπδηρίηρ ἴΒῈ 
1αβὲ Ἰδῖτεγ ΟὨΪγ. --τ 2 55Π} θη ΟὨτ. Τῆς ἰαίζεσ Ἰοοῖοβ τλοσα [κε τῃς οτὶσὶ- 

παῖ; ἴῃς Γι οὔ [86 ἔοσιμεσ ργοῦ δ Υ σεργεβεηῖβ ἴῃς τίῖοϊε : ὁ Χαναναῖος (58: νἱὸς 

Θεκεμανεί 5, ΙΕ 5 Ροββί]θ, 85 βιρροβεὰ Ὀγ Βα., [παῖ 16 πᾶτης οὗ [ῃς πιδπ5 

(αἰ μεῦ δ88 ἀτορρεὰ ουῇ ἀπά {παῖ νγὲ τιδὺ ΒΌΡΡΙΥ ἰΐ ἔγοπι 1 (τ. 272 σβετε γε 

βηά “Νυ 1212 Ὁ552 9. Βυΐ 85 ἴῃ 1 (Ἀσ. 283 γγὲ βπὰ δηοίμεσ πιδπ Ἵδὶ]εὰ α]5ὸ 

ϑΌΣΠ ], (8. 18. ποῖ οεπδίῃ. --- 'φῦθη ΦΚῸ] που παῖυγαι]γ θὲ ἐλε “λέγα εαῤ- 
ἑαΐη, ταὶ ἰ8, πεχὶ ἴῃ τὰηκ ἴο Τ]οδῦ ἀῃὰ ΑὈἱβμαὶ. Ὁ γ. μᾶ8 ἤονγενοσ Ὁ ρο τοκα, 
ελτοῦ οὐ τλδε ΤΑϊκέν, οὐ ὈφΦῈ “αὶ Ογδ, ελϊοῦ οὐ τὰς ῥίεξεα πεθρ. ες τὰ ψ᾿ἈΟ]]ν 

ΒΕΙρΊο88. ἰπ ἴῃς επάδανουγ ἴο ἀεοῖάς Ὀείννγεαεῃ {Πε86 τεδάϊπρβ Τὸ ἴμδῃ 608 
δι ὰ8 ἄρχων τοῦ τρίτου, εαῤίαΐ» 97 “δε λίγ (ἀϊνιβίοπ }), 65} πρῶτος τῶν τριῶν: 

6. ςοπ)οοίατεβ πφῦφα να, τμαϊ 15 οὐδοῦ οὐ τι ἷ5 ἤγβὶ ζάγεε, “116 ΚΙ. βὰρ- 
Ῥυβε5 ἃ 5βἰαϊεπιεηὶ ἱπαὶ ἢῈ νγὰ5 ὦ δάαῥίσλέίε, (μαϊ 15. ἃ παῖῖνε οἵ σε (εἰδενβεγε 
αα.) δ5λαίμλα. Ματηυδτῖ ἰπ ἃ βοιπενῃδὶ εχίεπἀεὰ ἀἰβουββίοῃ οὗ [μϊ5 115 
(ινάανιομε Πρ αφέϊίσοελον τρια γμαϊσολεν Οερελίολίε, 1896) δάορι5 Ὁ;}3: 
ὨΡΟΩ ΦΝῚ 259. ΤὮΣ ἀππγεδηϊηρ οςοἸ]οσαϊίοπ οὗὨ νγογὰβ ὉΣΡ Ὁ Ψ ΝΥῚ ἰδ 

ποῖ πεϊρεὰ ὉΥ ἴδε Ογδ ὡγρῆ. Τῆς οτἱρίμαὶ τεδαϊηρ οἵ (ὃ βεεπιβ ἴο Ὀε ῥγε- 

δεινοά ἴῃ (6: οὗτος διεκόσμει τὴν διασκενὴν αὐτῶν, Ὠὶς δἀογηαν! δἀογηδίϊοηε πὶ 

βυδπὶ ἱ ((ρώ, Οοίά. 246.). ὙΠῖ8 τὴᾶῦ τεργεβεηῖ υϑσττν ὙΨ ΝΠ, οὐ ῬΟββίθΙΥ 
ΣΡ» ὙΨ ΝῈΠ, σομρατε 1 (Βσ. 1289, Βαυΐῖ [Π|58 ἀοε5 ποῖ Πεὶρ 5 ἴῃ σοππεχίοῃ 
νἱἢ ν μαῖ ξο ]ονν8, δῃ ἃ νγα τε ἔογτοςὰ ἴο δάορι ἴῃ Ῥαγα εὶ, 1 ΟὮγ. 1111: ΝῊ 
ὙσταΝ Ἔν. Ἐὸν ῦοθ: τὸ ΟὮτ, ΤΘ Ἰαϊζετ βεεπιβ ἴο ἢᾶνα Ὀθοπ ρυγροβεῖ 

οπαηρεά, βο 88 ποῖ ἴο γίνε 5ῃ88) πιούς ἵπᾶπ ΑὈἰβμδὶ. --- θ. νν1} υντ Ογδ. 
Τῆε Ἰαῖϊεσ ἔοσπι ὁσουτβ δ]5ο ν.39 74. 10] δπὰ 1 (ῃγ. 1112 3, Οἱ τῆς οἴδεῦ βαπὰ 
νὰ Πηὰ νι ἴῃ 1 Οἢγ, 276 ἀπὰ 88 (5 8 ἴῃ παΐαγαὶ σοπίγδοϊίοῃ οὐ πνυνν ἰξ 
ΤΑΑΥ Ὀ6 οτἱρῖπαὶ πεγε (Μαγαυδτι), --- πν 123] ππνα ΟΒτ, ψῃϊο ἢ τεσατς ἴῃ 

ν θα Οἢτ, 1139 Δηὰ 27΄. Ματγαιατὶ (12) σοπ)εοΐυτεβ "απῦπττ2. Βαῖ ἴΒε σοη- 

βαηβιβ οἵ ἴμε ίουτ ῥἴδοςβ 86 6πὶ8 ἴο τὴς ἴο ἔδνουγ ἴῃς τερεϊνεὰ ἰεχῖ. ὈΡῸΠΣ 
ὈλσθορΣ, ἐμ “λεὶν δαπάνης ἐπσιίές τυὰ τὰς Ῥλιδρέέμες ἰδ τοὶ δὰ ἵπ 1156}; 

Ῥυϊ ἴῃ6 ὃ ψ ἢ ]ς ἢ (ΟἹ Πονγ5. ἱπάϊςαῖεβ τμαὶ ἴῃς παᾶπια οὗ ἃ ρίαος 88 ργεσδάβὰ: 
Ὁ ΟἽ Ὅ02 (τ. Βι ρρ᾽1ε5 οὔς. Τῆΐ τεαυΐτεβ ἴῃς ἰπβετιίου ἢ ΟὨτ. οὗ νὴ ΝΥῚ 

Ῥεΐοτε ὃν. Μαγαυδῖ σοπ)εσΐυτεβ ὈΝΟ ὉῸ92. [πῃ δὴν οἄβε ἴῃς (οἸ]ονηρ ψοτὰ 
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τεαυΐτεβ υβ ἴο τεαὰ ουγσῦρην στ. ἔου Ὀὐσφρ3. Τα (Ο]]ονίηρ εἴδιβε, α»α᾽ 4ὰ6 
σιϑν οὐ ἤεγαεί τυερί μ, ἰδ ἀππιεδηίησ. ΡΧΟΌΔΟΪΥ [86 δυΐμοσ ἱπίεμάεά ἴὸ 

οοπίϊπας ἴπε ῥτεοεάϊηρ πω συενῥοτυεγεα {ἅς νι οΓ “γαφ; καὶ ἀνεβόησεν 
ἀνὴρ ᾿Ισραήλ (Ὁ τηᾶῦ ὕε ὯῸ τῆογα ἴδῃ ἃ οογγυριίοη οὗ καὶ ἀνέβησαν ἀν. Ἰσ. 
6! ἀπὰ 30 ποῖ δῇ ἱπάερεμεεπὶ νυ ἱϊποβ8. Οὐ ἴῃς οἴπος μβαηὰ ἰξ πιδ  οοποεῖνα- 

ὈΥ τεργεβεηῖϊ ὙὉΣ.} ΒΪΟἢ Ροϊηῖβ ἴο 8ῃ οτὶρίηαὶ γ5} (Δίαγαυδτί). --- 10. ΟὨτ. 

οπλῖῖ8 ἔγτοτι 5») νῦ ἴο πτῦ ν. 1], το ΝῊ] 5ῃουϊά θὲ ΝΎΠΝ, το 1]. ὙΠΝῚ] ὙΠΝῚ 

Ον»δ. --ο Ὁ ἴῃ ν. 88 (1 Οἢτ. 1158) ψὲ πᾶνε δποῖμον λήαγαγίς ἀπὰ μὰ 5ῃουϊά 
Ῥτεῖχ τε ατίίοϊας ἤετε ἂ8 ἴπεγε. (ὃ πονένεῦ ροϊπίβ ἴο "35 ΝΠ ἴῃ [5 νεῦβα 

(Μαγᾳ.). ΚΙ]. βαρροβεβ (πἰ8 ἤεγο ἴο δὲ ἰάεπίῖοαὶ τ μον 12 πρὸ Κ. 4}8, 
--"5] ἰ8 εν ἀθπον ἱπιεπά δα 88 ἃ ργορεῦ πᾶπια, ἴῃ νυ μΙΟὮ οα88 νγε πηυϑὲ 566 ἴῃ 

τ τε Ζελὲ ψΕ}}] Κπονγη ἔτοπι [86 Πἰβίοσυ οἵ ϑαβοῃη Εν. ἼἽοπ)δοίυγεα [18 

(Ὁ Ρν]8, 111. Ρ. 192, Ε.. Ττ. 1ΠΠ1. Ρ. 141), ἀπά 15 σοπῇγιηθα Ὦγ 651. ἐπὶ σιαγόνα. 

-- 12. 2.00} Ογ, ἀερτῖνεβ Θμδιηπιδῃ οὐ ἢἰ5 βίοσυ ὈΥ πιακίπρ [88 ἀπά (ῃς 
ἔννο {Ὁ]]ονῖπρ νετὴ5 Ρ]υγαὶ. 

18-175, Αἡ ἐχρίοῖϊ οὔ ἴῆσγεε οἵ ἴῃς ἤδγοαβ ἰ5 ἰηβεσίεα ἤδσε, θ6- 
οδυ56 {Π6Ὺ ετῈ βιρροβεά ἴο 6 ἴῃς ἴἢτεε )υ5ῖ τηδπιϊοπθά, Τῆς 

ἴεγτλβ ἰη ΠΟ ΤΠΘΥ ἅττα ἰηἰτοάιοεά ἄοες ποῖ ονανοσ ἱπάϊοαῖα 

1015. -- 18. Ζ΄νγεε οὐ “16 Ταϊγι" ἱγαρ] ες τμαὶ ἴῃς ΤὨΪΓΥ ἢαναὲ θεθη 

τηδητοηε4, δΔη4 5ῆονθ ἴπ6 οτὶρίηδὶ ρασα οὗ τῇς ϑββοίίοη. --- ΠΟΥ 

ας ἀρτυπ ἐο “ἠδ νιομηίαϊπ τ,  Ζαυία ἰο Ττὴ6 ,ογδσεῖς ο7 Αἐμέ- 
ἔα» ὐλέπ α εάν 7 “116 υμέφηπμες τας ἐπεανιβεαά ἐμ τΔς Ῥαΐίν οὗ 

Δεῤλαῖ») τὴ 6 νγ6}}- Κηοινη βδοεης οὗ βενθσγαὶ [411]65. ---- 15, Ὀανὶά 
Πδ « Ἰοπρίηρ ἴογ ἴπ6 ψαΐεγ ἢ υ564 ἴο ἀτίηκ ἴῃ ἷ8 θογῃοοά : Ο, 

δια! ο»δ τυοι δα σίσε τις ἐο ἀγέμς γον “λέ τοοῦ οὐ δείλίλενι" ὙὍῃαὶ 

{Πεγα ἰ5 ποῦν ΠΟ Μ0Ὲ}1 ἰπ {πε ἴον ἄοεϑ ποὶ ῥσονθ δηγτῃΐηρ [ογ 
ΘΑ] ΕΓ {[Πγ65. --- 16. ΤῊΘ τῆγεε μεσγοαβ ὄγοζε ἀγομρὴ {λέ ἐανι οὗ 
26 δι εδηες ἴο ΔΟσοΙΊΡ]Ἰ5ῃ [αν] 5 ἀδϑῖτε. Ης πονόνοσ ψουἹά 

ποῖ ἀτίπκ ἴΠ6 ναί ὀψέ δομγεά {ἢ οε΄ Ὁ Υαλτσελ ἃ5 ἴοο ῥγεοίοιιβ 

ἴου ΔΠΥ͂ οἴπεσ υ86. --- 17. γαλεσεὰ γογόίω ἐλαν 7 τλομἀἑ οἱ) ΖΤΆϊς 
ἦς “6 ὀίροώ οὐ “16 νιόη τοὴο τοοπέ αὐ ἐλε γίδξ οὐ “ιεῖν ἤνο5 τῃ8 

ναΐια ἰῃ5 ραϊ ἀροη ἰἴ 5ονβ [αν] 45 ἀρρτβοϊαιίοη οὐ ἢϊ8. Κπίρῃ 5 

4υϊῖε ἃ5 γ}6]}} ἃ5 1 πε μδά ἀσαηκ {Πεῖτ ργαβοηῖ. 

13. ρὸν] πρὸ Οὐό, τ, 65, πο ἀοαθῖ ςογγεοι]γ. -τ- ΡΝ] ἰξ 15 ἀἰβῆσα!ς ἴο 
ΒΌΡΡοΒΕ παι [86 ΤὨϊτγιγ ἄγὸ 411 σα]]δ Ομ εἰβ ἴῃ 115 οὐπποχίοπ 1 να οἤδηρὲ 

ῪΡ ἴο Ἤχπ ἴς γου]α [)6 πιοδὲ παΐαγαὶ ἴο τεδὰ Ὅση Φνσ, ἀπὰ βϑυρροβε ἴπε ἱπίετ- 

νοπὶηρ ψογάβ [Π6 ἰπβογίίοη οἵ ἃ βοτῖε ψῆο σοπποοῖεα ΦΝῚ ΨτΟηΡῚΥ ἢ ν᾿ Βαὶ 

ΡτΓοο 65. ΟἾγ. μα8. ΟὨΪΥ σπ ὉΡ Φναι τς ὙΥΡΤΟΝ] ἘΠῈΥ σογία Η]Υ αἰ ποῖ οοπια 
φητο {ἢ6 λαγυεεί; απ (ἢν, 651» 15. ἀου}} 658 σογγεςῖ, ἀπ ἴο 6 οοηῃβίϑιθηϊ να 

τουδὶ πᾶ Κα Γ ΣΟ ἔογ ΠΡΌ, οοπῆπηεα Ὀγ {με πεχὶ νεῖβε. --- 14, Ῥοββίθ!]γ ἃ ρὶοβϑ, 

2ς 
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85 ἴξ ἰβ ἘΠΕ ΓΕΪΥ ὈΠΠΘΟΕΒΒΑΥΥ ἰο ἴῃς βεη86. ΤῊΪ5 4065 ποῖ ἱηναϊἀαῖε ἴῃς ἄγρτι- 

τηθηΐ ᾿υ8ὲ Ὀαβεά οὔ ΠΣ ἔοσ ἴδ 51}}} ϑῆον5 ἴμαἴ ἴ8ε ρ᾽οββαῖου ἔουπὰ Γτες ἱπ 

ν.13..---1δ. ὩΡΦν ν5] ἴῃε φυεϑβιίοῃ ἐχργεββεβ ἃ νυν ͵βῇ, 885 οἥἴεῃ. “ΝῺ ἰ8 παίυγα!Πγ 
ἃ ΜῈ}} οὗἁἉ Ἡνίπρ' νναἴετσ ---- ΟὨΪΥ δυο ἢ ψουἹα δοοουπὶ ἔον Πᾶν] 45 ἀεβῖγε. Ῥεσθδρβ 

Ῥεοδυβα πὸ ψῈ}} νγαᾶϑ Κποννῃ ἴῃ ἰαῖεγ {ἴπι68, ἴῃς τηδγρίηῃ βυρβιϊταϊεβ. Ἢ2 μεῖς, ἀπά 

8 (Ο]οννεὰ Ὁγ (Ὦτ., οἴ. Κονίπβοη, ΘΑ͂, 1. ΡΡ. 470, 473. ---- 17. πγ}} ῦκξ ΟΒτ. 

Ῥοϊπῖβ ἴο πυπ ΜΜὨΐΟἢ 5 ἰουμα ἵπ τῆδὴγ οΟοαά., ἀπά ὙνΒΙΟὮ 5 ἴΠ6 τῆοτα υ588] 

ςοπίτιοιίοῃ. --- Ὁ1Π] ἰ8 αἰ ῆσαῖ, θεσαυβε [μ6 ααεβιίοη ἀοε8 ποῖ οοπίαϊη ἃ νεγὺ. 
Τῆς ΟΠ τοπίοϊεσ βαρρ!ῖεβ [μῈ νετρ, Ὀὰϊ τηακεβ ἂῃ ἂν κινατὰ βεηΐεποε ψὨῖΟἢ σδα 
ΒαγαΪγ Ὅς οτίρίπα]. ῬγοραΥ ὉΠ ἰβ σοτγυρίθα ἔγοπι ὉῪ Δ οὐ 1 κὴὰ (Βα.). 

ΤῊε ᾿αϑὶ οἴδυβε οἵ {Π}8 νθσβε ἄρρϑδῖβ ἴο "εϊοηρ δῇϊεγ ν. 32, 458 δἰγεδαγ ποῖβα. 

18, 19. πε τεςείνεά ἰοχὶ οοηΐξιβα5 ἴῃς ΤΏΓΘΘ δηά ἴπ6 ΤῊ ΓΥ 

580 85 ἴο σομίγαάϊοι ἰἴ56], [ἰ 56 επι5 μ]αίη τῃἀἴ [ῃ6 παιταῖϊνα Κπονβ 

οΟὨἷν ἴἢ6 ὕνο Ὀδηάβ ; νεῦβ ἴπογα ἃ ϑεεσπαῖ 7 ἀγέθ ἴὰ ταυβῖ Ὀ6 ἀδβὶρ- 
παίε. Βεατγίηρ 15 ἴῃ τη δηα σοτγθοῖίηρ [ῃ6 ἰαχὶ δοσογαϊηρὶγ, 

6 ΠΊΔῪ τεδα οὗ ΑΙ βἢαὶ : 476 τῦας καῤίαίη οὐ {δε Ζἀϊγέν ---- ἤδ σεσεησ 

δίς “σαν οὐεν ἡπγές ἀμπώνγεα οἑαίη, το ἀθ σοΐ αὶ πανις ἠδξε ἐλαΐ οὗ ἐἠε 

ΖΆγες. ἴετυας »"ογέ ἠορηομγαόές ἡλαη τὰς Ζλτγν απαὶ ὀξεανις ἐἠεῖν 

εαῤίαϊη, ὀμέ το τὰ ΖΤάγες ἐξ ϊιά πο αὐαῖμ. 

18. "Ὁ .] ποῦση Ογδ. ΝεΙΠον οἵ {με86 σἂπ Β6 τίρῃς ἀπὰ ἰξ 15 πδοςββαυῦ 
τὸ τεδὰ οιφῦφη ἢ ἵνὸ Μ55. (ὟΝ ε.). το προ ὉΦ ΡΥ] ἴῃετα ἰβ πὸ γᾶν ἴῃ 

ψΠΐ ἢ Αἰβηδὶ οουϊὰ αν ἃ πᾶπιὲ ἀπιοπρ ἴδε Τῆγες ψιπουϊ Ὀεΐπρ ἐηγο θὰ 
διποηρ ἴΠπεῖὰ, ΨΨΏΪΟΝ ἰβ Ἐχργεβϑὶγ ἀεπίεα ἱπ ἴπεῈ πεχὶ νεῖβε. (ἢγ. δηὰ βοϊης 

Μϑ5. τεδὰ νὸν ἔοσ 5, οὶ ἴῃε στουπὰ οἵ ψῆϊο Μαγαυατῖ ργοόροβεβ “232 ὈΝ νὸν 
ὙΠἰο ἢ ἰ5 [ῃ 6 5βαπὶὸ τπΐηρ βιαϊεὰ αἱ {με επὰ οἵ ν..3, 1 πανε οοπ)εσϊυτεά ὃ ὃν 

πΦ9 2 ὙἘΙΟἢ ἀοε8. ποῖ βεετὶ ἱπαρργορτγίδῖθ, ἀπά ἀερατγίβ νοῦν 5 19. ἴτοπι ἴῃς 

τεχί. --- 19. Ὑπὸ ἢγϑῖ πφοθη τηυβὶ θα σοτγγεοῖεα 85 ἴῃ ἴπ6 οἴμεγ οᾶβὲ ἴο οὐ φφη. 

Εογ "2, ἃ. βυϊβείζαϊεβ γ)5, θὰ ΝῊΠ 15 β πρὶ οῦ μα δηβυνεῦβ [ἢ 6 Ρυγροβα. 

920-29. δεπαίαλ 5 πεχὶ ἀδϑου θοα 45 ὦ »ιαη 97 υαίρμγ, α ἄρεν 

φΓ σγεαί “εεάς. Ἠΐβ Βοιὴθ νγὰβ 1ῃ6 Τυάαῃῖτε ἴον ΚαΌΖΕΕΙ. ---- 37 

σοί 16 πῦὺο τοῆς οὗ Αγὶο ἐπ “7οαὁ} ὑπ]ε85 Ἰηἀεθα ἴοννῃβ ΟΥΓἁ 
ΒΔ ΠΟἴιιαΓ 65. ἃγα ἰηϊ 6 ηἀ6α. --- 4π4] ἀξ μοφαὶ 0 ρὸ ἄστυη απο τρις ἐδ 

ἤἄσης ἐπ ὅς διῇ οὐ “ποῦν αν. ψ ἤδη ἢ6 οου]ά ἴγαοκ [ἢδπὶ δας ]γ. 

-- 21. Μογεονετ, ἀξ “νιοίς α ἑαΐ ξρνρήαη τοὴσν ἀσά τη λὲς λαπά α 
φ“ῥεα», ἀξ τον  σραϊπϑ ἀΐρι τοὐὰ οηδν ὦ εἰμὸ απ «πα ϊελεα ἐᾳς ρέεαν 

“ον 6 δογρβαης λαπα, ἀνε ἀἰξεα ἀέμι τοῖζλ ἀἰς οση φρεαγ] τἴΒ6 

Ῥοῖῖογ ψθᾶροη ἀϊά ποῖ ἄνδ]!. ---- 22. ΤῊΣ τεϑυὶϊς 5. ἃ τερυϊδοη 

ἐκε λα οὗ ἠιε Τάνγεο. --- 28. Ἠξ ἴοο τεοεϊνεά δὴ ἱπιροτίδηϊ Ἷοπῖ- 

τηδηά, ἕο 2αυίά σ9Γ ἀΐνι σῦϑν λΐς σεγυαπς) ὉΥ ΜὨϊΟὮ τς Ὀοάγ- 

Βυαλτά 56ϑτη5 ἰηἰεπάεά, τ 5. 22}, 
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90. ΓΝ 2} ὅπ Ογξ ἰβ ἀουθῖ]εββ οοτγεοῖ (80 ΟὮτ.). Βυὶ ν»βαὶ σοῃοετηβ 

8 'Β ἢοΐ [86 Ἑοδμαγβδοῖεν οἵ Βεηδὶδῃ᾽ 5 (δῖ πεγ οἵ σταῃάίδι μεσ, Ὀυϊ 8 ονπ. [ἱ ἰ5 

Ρτόραῦ]ε τμεγείοτε {παῖ γα βΒβου]ά γεδα 5: Πρ ὶῪ τ Φὴν (Ενν.) : ἀνὴρ αὐτός 8 

ἰπάϊοαῖεβ ΝΥΝῚ ΦῚΝ ΒΊΟΣ Πόνγενεῦ βεαπὶθ ἀπηδίυγαὶ. ΚαΌΖεαὶ 18 δυο διηοηῦ 
τῆς ἴοννῃβ οὗ [άδῃ ἴῃ [05. 152}, -ττνΝ} 8. ἀπἰη 6} ρῖῦ]ε, ἀρὰ 848 ὈΝῸΝ 52 ἰ5 
νυν]ἱϊποβϑοα ὈΥ (δ, [παᾶὶ ἐπιεπαδίϊοῃ βεαπιβ οονίουβ; Π9Π ἱπαάϊςαῖεβ {Βαϊ πιθὴ δπὰ 

ποῖ βαποῖυδτίεβ ἄγ ἱηϊεπάεα, --- ΠΛ) Ὑ)] [ἢ σοπδδουϊίοη 18 αννυναγά δηὰ νγα 
βῃουϊὰ ρεγμᾶρ5 γεδα τ», ἴῃ ὑνὩ]Οἢ οᾶ56 νγῈ 5Βῃου α ἢανε ἴῃς δοσουπὶ ποῖ οἔα βίηρὶα 

ἐχρίοῖε, δυϊ οἵ με τηϑῃ᾽8 ουβίοιῃ. --- 31. ἼΦΚ] τεαὰ ΚΝ Ογξ ἀπά (ἢν. ---- ἀν } 

βῃουἃ ὕῦε πιὸ ἢ (τ. --τ 99. πρὴφ2} Βυ. μα8 δἰγεδὰγν Ἵοη)εοϊυτεα πθῦφο 

ὙὨΙΟῊ 5θατΩβ μ᾽ δυβ]6, δῃὰ ν᾽ ἰοἢ ΘΟΠΗΓΠΊΒ ἃ 5: πλ ]ὰγ ςοπ)εοίατε οἵ τηῖης ἀρονα. 

Ασοοταϊηρ ἴο {πἷ5 με Ηετοαβ ἱποϊμάεα ἰῃε Τῆτεε, ἴῃς ΤὨΪτγ, δὰ ἴνοὸ ψ8ὸ ψγασα 

ἀποϊδϑθεὰ δυϊ ΒΟ τϑηκεὶ ἀῦονα ἴμ6 ΤῊΪΠΥ δηὰ θεῖον ἴμε ΤΉτεε. --- 38, "κ] 
τεδὰ σ} ἢ} ΟὮ τ. - ΠΡΌ ΦῸ] (6 τὴν φυλακὴν αὐτοῦ ΤηΔῪ Ροβδβἰ δὶ} Βανε τεδὰ 
ἸΠΛΟΨΟ. 

24.349. Οαίαϊορτιο οὗ [16 ΤὨϊτίγ. -- Τμαῖ ἴῃ 6 πᾶπιθβ ἀγα ΠΊΟΓα 
τῇδη τὶ γγ ἰπ παμα 6 Γ ἢ σαιι56 ΠΟ ΒΌΓΡΓΙ56, ἃ5 ῬὙὰ ΠΊΔΥ ΒΌΡροβα 

16 σοτρβ ἴο πᾶνε Ὀδεη Κερὶ ἢ] δἴϊοσ ἰοββαθ ἰῃ νγᾶγ. --- 9ῶὅ. ΖΔ 

“Πα οὐ 41] Ῥτοῦαθὶν ἔτοαι Ηδγοὰ ἴῃ ἴῃς Οτεαὶ Ρ]αίη, 74. γὶ. ----- 

26. 7λὲ δΔιδμε νεῖν υπρετίαίη. --- Ζᾷς 7Ζεξοιί 5] αἰτεαδὰγ Κπονῃ 
ἴο ᾧ5 ὈΥ ἰῃε Τεκοῖϊε ψογλδῃ. --- 27. Ζάε Απαιλοίλἠε} ἴτοτι ἴῃ 8 
ἴον νν ἢ] Οἢ νγὰ5 αἴτεσννασγάβ (ἢ6 ὨοπΊα οὗἉ Τεγεηγίδῃ, βἰτυδιεα ἃ βῃοτὶ 

Ὠοὰγ ποιιῃθαβὶ οὐ 7 εγυβαίεη. ζΖζς Πμολαίλί Ὧὰβ δἰγεδαν δΡ- 

Ρεδγεή, 21}8,-- -ῶ8. διειορλσιλίίεε τὲ ταθηιοηθα οἰβανῃοτγα; ἴῃς 
ἴοννῃ ἴῃ σοηηδχίοη ΜΙ Βει]εἤθπὶ αἴτεσ τῇς Εχίϊθ, ΕΖι. 253 

Νεῆ. η5.---830. Δ)γαιλορν, οἴ. 1. τῶ, Τῆς ᾿λισίος 977 σαατὰ 
ΤΏΔΥ Ὅε σοπηεοϊεά ψῖῖ ομηπ Οαατῖ, ἃ. 23.---.91. ον “4416 ὲ- 
“δον να μου] ρεγῆαρβ τεδά “δίδααί (ΝΥ ε.) ; 5. ἴοννῃ τῇδὺ δ 
ἰάδητηεα νυ ΒΕΙἢ- Αταραῇ, [ο5. 15ὅ. --- 82. Τῆς δλααίῤομίβε, Ρο5- 

5|0]Υ ἔτοπὶ Θῃ δαὶ ίη, [ο05. 19. (ϑῃααὶ ἷπι τ Κ. 49). --- 34. ΕἸΙΡμα]εὶ 
νὰ ἔγοπὶ Βεῖῃ Μαδοδῇ, 20ο}".---ὃ9. Τῆς τοῖα] οὗ 37 ἄοεβ ποὶ 
ἄρταα ψ τἢ [6 Ππαπη65 ρίνεη. Τῆδ ΟΠγοηίοϊογ (1 Οἢσ. τα.) δά ας 
ἃ ἈΌΠΊΌΕΓ οὗ οἴθετβ. 

24. ᾿τῦ Γ"2} τεαὰ Ὁγρ γυ) (ἢν. (5 ἀπά βοπιε οοάά. --- 36. τι ἈρὉΝ ἰ5 
οπϑἰττςα ΕΥ̓ ΟὮτ. ἀπά (δ. --- 36. "5505 ϑοσ Οτ.: ὁ Κελωθεί (58: ὁ Φαλγονί 
δι. [Ιπ τῆς σοπῆϊεϊ οἵἉ τεβεϊπιοπν ἰδ ἰ5 ἀἰβίσαϊς τὸ Ῥὰξ πιο ἢ σοπβάεπος ἴῃ ΔΠΥ 
οπα οἵ 1Πε8 (οτπιβ. --- 97. 23} σου]ά παῖυγα!ν Ὀς τεδὰ 520 δὰ ἰβ 8ο τεδὴ ὈΥ 

65. Βυῖ Γ(ἢτ. ἵπ ἵννο ρίδοεβ ἢδ8 ἃ ργορεσ πᾶπιε .5)20 ὑγῃ ἢ 18 4150 γεργεβεηϊθὰ 
ἴῃ Θ,, --- 38, ὑππν 5} οἴ, ν3. ---30.. 250} πῶπ τ σὮγ. 1189, ἀηὰ 21 οοαά. Βετε, 
Ῥεβί 68 δ (Ὁοά. εις ἢ].): τὐῦπ α Ογ, 2γ1}8, -- 80. ν1] υἼπ ΓΒ τ. 15 οοπβιππεά 
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ὈΥ͂ βενεγαὶ οοάά. οἵ 65, ΕἸεϊά, Μεχαῤί. 1. Ὁ. ς86. -- 81. Ὑϑ νη ΠϑΌγτ 5 ΜΊ ὅπ κ 
Σ2 5). (Ὦγ. : ̓Αβιὴλ υἱὸς τοῦ ᾿Αραβωθίτον ὅ“οἀ. Ο [δε Βα5ὶΞ οἵ ἴῃεξε ΚΙ. 
(ο]ονεά ὈγῪ Βα., Π45 τεβίογεα "2 ΤΣ ὍΣ2ΤΛΣΝ. το "5 Π.25] "γι Π (τ. ἰ5 

Ῥγο ΑΚ σεπί!ς οἵἁὨ 2.72. --- 83. 7. γν 1Φὺ 22} ρῖνεβ πὸ ροοὰ βεῆβϑε. 75. 

5. ργυ αν σοτγαρτίοη οὗ ἃ ῥγόρεῦ πᾶπιης, ἴῃ Ψ ὨΙΟἢ σα56 ἴΐ ἰ5 πηοβὶ παΐυτγαὶ ἴὸ 

ΒΌρΡΡοβε 7.) 51) σοττιρτίοη οἵ ἃ ρεπε!ς : Βασαὶ ὁ Γωυνί (ὅ:οἀ. (τ. σοππεοῖς 

τῶν 0 1 ἴῃς [ΟἹ] ονηρ ὈΥ 8 13, 45 ἀο ἴῃε Οτεεὶς (οαά. υϑεὰ ὃν ΕἸε]ά. --- 

88. "ΛΗ δηά "ον δε αἰβετγεπὶ βρε!]πρπ οὗ ἴῃς βαπιε νοσὰ. --- 38. ὙοΣ ῈΠ 12] 
ῬτοῦΔΟΪΥ ἴο ᾿ὲ οοτγεοῖθα ἴο ΣΡ στρ (ΚΙ|.). -- 86. γχη ΑἿΆ 5 σοπδιτηεὰ Ὦν 

(τ. 2 ν5 8Που]4 ρεγῆδρβ θ6Ὲ "5 νπ (Ὁ γ.). -- 38. "ἼΠ5Π ΡΟΞϑίΌΪΥ ἴγτοπι Κστγ 

(ΚΙ|.). --- 89. Τηε ομ]γ νῦν ἴῃ ΠΟ ἢ ψὰ οἂπ τπάκε ἃ ἰοϊδὶ οὗ 37 ἰβ ἴο σουπῖ 

120 22 85 ἵἴννο. Τῆς πυῦθεν νγ85 σοτηρυϊεα δεν {πε σοτγαρίου ἰοοῖκς ρίας. 

ΧΧΙ͂Υ. ΤῈθ οθηδαδ δηὰ 18 ΤΕΒ0]08. --- ΤἸποϊϊεὰ Ὀγ Υδη ἢ, 

Πανίὰ ογάειβ ἃ σθῆϑιι8 Δπα ἰηϑιδίβ ροὴ ἰΐ δραϊπϑὶ ἴῇς σετηοη- 

βἴγδησθ5 οὗ οαῦ. ΝῸΟ ΒΟΌῃοῦ 5 ἴῇ6 ψοσκ ἄοης ἴδῃ ἣξ 5665 115 

51] 685 Δηἀ τερθηΐῖβ. Ηδ ἰ5 ρίνεῃ ἢΐ5 οποίος οὗ ἴἤγεε σδ᾽πλ 65 

δΔηα σἤοοβαβ ἴῃς ρεϑίίθησαε. Αἴεσ ταναρίηρ ἴῃε σουηῖτγ, [6 ἀ6- 
βίσογίηρ Δῆρ6ὶ τεδοῖεβ [ειβαίετα Ὀυΐ 156 Ὀίάάδη ἴο βἴαυ ἢϊ5 δδηά. 

Πανὶ ὰ τεςεῖνεβ ἴπΠ6 σοπηιηδηά ἴο Ου}} 4 Δῃ 4] ἴᾶΓ οὐ ἴῃς ρίδςς ἤοσα 

τῆς δηρεὶ δά βῖοοά ψῆῇθῃ ἴῃς ρῥίασιιε ννὰ8 δἰαγεά. Ης {μεγείοσγε 

Ῥυχοθαβοβ ἴἢ6 5116 δῃᾷ οἴειβ βδουιῇσεβ ὉΡΟη ἴϊ. 
ὙΠΕΙῈ 566 ΠῚ5 ΠῸ τϑάβοῃ ἴο ἀουδὶ ἴμᾶῖ ἴΠ6 βεοίίοῃ ἰβ του ἴῃ 6 

βᾶΠη6 5οῦγοα ΙΓ ΟΠαρίει 2115, ἀπ οποα (ΟἸ]οννεὰ ὑπαὶ ρᾶγαρταρἢ 
σπουΐϊ 4 ὕτοακ. Τα Ροβϑι Ὁ] ΠΥ οὗ ϑεσοηάασυ ἰμϑουτοὴβ ἤονν- 
Ἔνεῦ πεεὰ ποῖ ὃε ἀεηϊεά. 

1-9. ΤῊθ ΟΘΠ518. ---1. γαλτυεὴ τος αραΐμ ἀπρνν τοί Πεγαε 
τηυβί δε ἃ τεΐεγεπος ἴο ἴῆ6 δοοουηΐ οὗ ἴῃς (χπλῖηθ. ὙἬδσα βθθπ5 

ἴο Ὀ6 πο οἴμεσ ἰηβίδηςθ οὗ Ὑαθῦνεῃ᾽ 5 ψταῖῃ δραϊηβι σγδοὶ ἴῃ ΟἿΓ 

ῬτΓεβεηΐ Ὠἰβίοτυ οἵ Πανὶ. --- πα ἐπείϊραϊα Τασία ἀραΐμε γἀφη] 

ἴο ἄο ἴδδπὶ Βάγῃ, τ 5. 26,3, Τῇ ἰδῆρυαρε ἰδανεβ πὸ ἀουδὶ οὗ 

τῆς δυιϊποτα ΤΠΘοτΥ ἴηι σοά ἰποίϊεβ τηδη ἴο ἀο ἴπαὶ ἴογ ψῃϊοἢ μα 
δἰιεγιναγὰς ραηΐϑῃθς τῃ6π|. Ο, »τγιδϑν ἤεγαοί απα μέσαι. ὙΥῊΥ 

τηἷ5 5ῃου]ά Ὀς 4 5ἷῃ ννεὲ ἀγα ποῖ τοϊά, Ὀυϊ 1 νγὰβ ἀου 1655 ταραγάθα 

85 519 ἢ ὈΥ Ρορυΐατ ορίπίαη --- ἃ5 νγ 566 ἔτοπὶ [οδ᾽5 ρτοίβδϑί. --- 
2. Τῆς σοπιηδηά ἰ5 ρίνθη τ 7ραὸ αηα της εαῤίαΐπς οΥ “716 ἀγνιν 
«υὐο τυεγέ τοί τὰ ἀϊνι] ἢ 15 νγᾶθ Ἔβ θοαὶ Ἀρργορτίαϊθ, ἃ5. ἴῃ 6 ηιιπὶ- 

Ῥεῖ οὗ ἤρμείηρ θη ννὰ8 {πε Ροίΐηϊ ἴῃ πλϊμα. Οὸ αδομέ ἐμ αἦ τὰξε 
“δες οὐ Πεγαεῖ. .. απαά γνεμσίογ τὴς φεοῤῥίξ απ ζέ νι ἔποιν “λέ 
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περι δν Οὗ ἐλε δεοῤῶ. -- ἃ. Ἰοαῦ᾽5 ὑγοῖεβίὶ : 244» γαλευεὰ τὼν σοά 
αὐ ἰο {δι6  εοῤίξὈ α ἀμπαγεαῦ ἥηνιες ας "παρν ας ἐλεν ἀγε, τυλέΐο τλὲ 

4) 6: οΥΓ γὴν Τργαἱ τὰ6 ζύησ αγε ἰοοξίηρ οη 9] τῃδξ 5, ἀυτίπρ, Πανὶ ̓ 5 

Ἰδηθ. ῬμΖ τοὴῖὴν σὐομί γι} ἐργ 1λ6 ξίπρ αζε ῥίξασιγε ἱπ δῆς 

μη ὙΠ ρῥτοίεβδι 15 δν  ἀθηι]ν ἃ5 βίτοηρ 85 ἴῃς βεῖνδηΐ οἵ δῇ 

ΔΌβοϊ ἴα τηοηδτοῦ οδὴ πιᾶκα ἰτ., [ἰ ἰ5 Ἐχρ ϊσαῦϊα ΟὨΪΥ οὐ ἴπε 

ἴἤξοτν τῃαϊ (Π15 νγὰ5 ἃ πεν δηἀ υπημεατά-οἔ 5ίερ. ----4. Τῆς σοπι- 
τηδηᾷ 15 ἴοο ροβὶτἶνε ἴο Ῥ6 ἐνδάεὰ δηά τῆς νοῦ 18 ἀπά γίδκθηῃ. ---- 

δ. Τηα Ὀεριίπηϊηρ ννᾶ5 τηδάβ ἰῃ [6 σου ΓΥ Ὀεγοηά ἴδε ]ογάδη 
-- ον Αγοεγ απα ρον ἐλε εἰν τυλίελ ἰς ἐπ ἐλ6 νεϊαἶε οὐ τε Τα ἢ 

850 ΜῈ τηιδὶ επιθηά ἴῃς ἰεαχῖ. ὍΣ ϑᾶτηα ρ͵δοας ἃγ6 τηθηϊτοηθα ἰῃ 
Πι. 255 5 ἰοσιηϊηρ ἴῃς βουτῆθσγῃ Ὀουηάδιγ οὗ (Πς ᾿εγγίοσυ ἀκοὴ ὈΥῪ 
15γ86] ἔτοπὶ ϑίμοη. Τα τυΐῃβ οὗ ΑΥΟΕῚ 51}}} θεᾶγ [ἢ πδῖης "4γγ. 

Τῆς ἢτβι οὐὔ]εςῖβ οὗ ἴῃ6 βύγνευ νεῖ 2ᾳε σασαϊϊίες μηΐο αα267} 

τῆς ἴον τηαυκεά ἴἢ6 Ὀουηάδιγ οἵ ἴῃ6 ἤτοι αἰδίγίοϊ οα ἴῃ6 ποχίῇῃ, 

οἷ. Ναπι. 213 (6. Βοῖίῃ Ατοεσ ἀπά 78λΖοὺ ἅτὲ πιεπί οηδά ἴῃ [Πα ]15ῖ 

οὗ ἴονηβ Ὀεϊοηρίηρ ἴο δά, Νυηι. 43.255, ---θ. Τὰ 15 ἱπῃροββί 6 ἴοὸ 
τρᾶκε 56η586 οὗ ἴῃς τεοεϊνεα τοχί. ΤὮγεθ ροϊηῖϊβ ἅγθ οἰθᾶσγ ἤἢον"- 

ἀναγ: Ζ.εν εαϑιό ἴσο Οἰμα 11 ΜΝ ἈϊΟἢ Αγ ποχῖ ἴῃ ογάδσ 85 ἴΠΕΥ̓ ψεηῖ 

ποτπναγὰ ; δέν γεαελεά 2245} τῇς τηοβὲ ποσίμευν ροίηε οὗἉ Ι5γ86}}5 

δοῖι4] ροββεβϑβίοῃβ, σπα ἕλεν ἐἀδν ἐμγηιφα “οισαγεῖς δά, ἃ5 ννῈ 5Βῃου]ὰ 

ἐχρεοῖ. Τα ἱητεγνεηίηρ οἴαι56 566 ΠΊ5 ἴο ἢᾶνα 5 ά ἴῃαΐ [ΠΥ σάπια 
το τὴς ἑαπά 97 1)ε ΗἸΗἶς ὦ εγσιορ. ---- ἢ. 7Τῆς δογέςς ο" 7γγὲ 

ἴο ψῃῖςἢ ΤΠΘΥῪ πεχί σάπια ψγου]ὰ παίυγα! ν 6 ἃ ροβῖ οη ἴἢ6 Ὀουηά- 
ΔΙῪ οἵ τῇς Ῥῃοεηίοίδη [εττίοτΥ. ---- 414 αὐ {ῃ6 εἰδίες οὐ “6 Ηἰυυΐίες 

ἀπά “6 Οασπααρε) 85 ἴῇου ψογκαᾶ {Παῖγ γὰῪ ϑουτηνναγα [Π658 
τηᾶτκαα ἴῃς Ὀουπάδτγγ οἵ [Πεὶγ ορθγαϊίομβ. Τῇ Ηἰϊννὶῖο5 ψατα (ἢ 6 

οτὶρίπαὶ ἱπῃδθὶϊαπῖ5 οὗ ϑῃεοῆειη δηὰ Οίθθοη. --- ΤῊ 6πα οἵ {Πε]γ 
Ἰουγηου ψὰ5 ἴῃς Διερεῦ φ' 7μάκλ, αἱ Βεεγ-“λεδα  ν16}} Κηονγῃ ἔτοπι 

ἴῃ Ὠἰβίουυ οἵ Αὐγαῆδπι, δῃὰ 85 ἴῃς βουτῃετγημηοβὲ ἴον ἴῃ [πάδῇ. 
--8. Τῆς τἰπιὲὸ οσουρίεὰ νὰ κἴπέ γιοᾶς ἀπά πύυεμῖν ἀ[4γ5. --- 

9. Α58 ἴῃ 50 ΠΔΩΥ͂ ΟἾΠΕΙ ο8565, [ἢ6 ΠυΤΏΌΕΙΒ ἃΓ6 ποῖ ἴο Ὀ6 ταὶϊθα 
ἀροη. Εὸγ ἴμε ϑοο,οοο οὗ [β5γ86] ἴμ6 (Ἀγοηίοϊεσ μᾶ5 ᾿,)τοο,οοΟ, 

δῃᾷά ἴοσ ἴῃς ξοο,οοο οὗ Τυάδῃ Πα ρίνε5,470,οοο. 

1. Βι. τεῖηονεβ ἴῃς ἢτγβὶ οἰδυβε ἴο ἴῃ πηδτρὶη πὰ Ὀερὶπβ ἴπε δεοϊΐοι ΓΙΌ 
τλσδν, ΤῊΪΒ ἰβ ἰπ δοοογάαπος ψῖἢ 5 ΤΏθοτν {μαὶ 211-}5 οὐἱρίηδ!ν (Ο] ον α 1815 

οδδρίετ. 1Ὲ τα ἀδὴγ 18 βυρροβεὰ οτρί πὶ ογάθν ἴῃς τεϑβοπ ἴοσ τη! γἱπρ 
τῆς νεῖβς (4115 ἴο τς στουπά, --- ΓὉ}}} 88 ἴδ ψν6}} Κπονη, π6 ΟΒτοηίοὶεῦ οου]ὰ 
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ποῖ σοποεῖνε οὗ Ὑδανο 5 ἱποϊτησ Πανϊὰ ἴο 5βἰη, ἀπά με ἱβεγείογτε Ῥερίης ἴῃς 

δοοουπῖ (1 (ἢτ. 211) ΓΟ ὈΝΦὴ Ὁ» ἸῸὸΦ πόρον, ΤῊΪΒ σοποερίίοη οὗ ϑαΐδη ννᾶ5 
οπείγεὶ Υ ἀπκπόνη ἴο ἴῃς οἹ ἐγ ντίϊετ. Ἐνγ] 5 ργοροβαδὶ ἴο σοτγεοῖ ὅδπι. ὈγῪ Γῆς. 

5 πηοϊνεα ὈΥ ἃ ἱμεοϊορίοδὶ ργελμἀρτηεπί. --- Ὁ527] 566 πὶ8 ἴο τᾶκε πὸ αἰθῆςυ]Υ, 
τπουρᾺ οδ]εοϊεά ἴο ὃγ Βα. --- 3. σπητὰΦ} (ΟΡ βεετβ ἴο μᾶνε γεδὰ "ὙΩ υἼδ᾽ ὉΝῚ 
ψ ΙΟΒ 5 ἰἀνουτεὰ ὈΥ͂ ν." πὰ ὈΥ ἴῃς ρδγαρῆγαβε, ὉΡ τὶ "ὙΦ ὅΝ), 1 ΟὮγ. 215.--- θυ] 

ΡτοθδὈΪγ ἴο ΡῈ οοττεοῖδὰ ἴο {86 ρ]αγαὶ ψ 1... Εογ [με ἴεηβε πὶ ὭΡΟΥ οι 
τ, 7Ζη ες δ, δὶ 112. τς 8, Π0.} ᾿ξ βεεσῃβ βεβδὶ ἴο οπηϊ {86 ν ΠῈ 65} ἀπά (Ώτ., 

Ῥαϊ εἴ. αν άβοπ, ϑγμέσα, ὃ 136, Α᾽, 1, α΄. ---- ὉΠ2] 2λε ἐἔξε οὔ τυλαί “ἦεν πισιν αγε. 

-- 4. 505] τεδὰ Ὡ0Ὸ ὑ (5, τ δ. “2 0» 5. βυδρίοἴουβ, 85 ἴῃς βυγνεγίην 

ΡᾶΙῪ αἰὰ ποῖ ἢᾶνε ἴο βῖδυ ἰοπρ' 'π ομβ ρίαςε: καὶ ἤρξαντο ἀπὸ ᾿Αροήρ (51: μας 
ἀουθί!εβ8 ἴῃς σοτγεοῖ τοδαάϊηρ ἜΡΥΨῸ πον (οοπ]εοϊυγεὰ Ὀγ ε. ἀρρδγεῃν 
ψἰϊθουϊ Κπονϊεάρε οἵ (ἢ}5 τεοεπβίοη οὗ 66). ΤῊΪβ γεχυΐγεβ ἴπ6 εἰηεπάδιίίοη οὗ 

Ὁ) ἴο 10). Οπ {πε 5[ῖε οἵ Ατοεγ, Βυγοκμβαγάϊ, 7, γχανεῖς ἐνφε δγγία, ». 372; Ο. 
Α. δι πἢ, στον. Ρ. 559. ΤΏ ἴον 15 τῃηεητοηεὶ ὈΥ Μεβῃδ, Ἰΐπε 26. --- “251 

18 ατιίοἰς 8 βυβρίοἴουβ; ῬγοῦδὈΪΥ ὑπ 8μουὰ θὲ τεβίογε ν τ (6 ἴῃ ΒΙ Β 

οδ86 ἴῃς γ οἵ [Ὡς πεχὶ ψγογὰ πιᾶὺ Ἀὲ βίγίοκεπ ουἵ. Ὅδε Ἰοοσαιίοη οἵ ]6ᾶζεῖ 5 
εἰνοη ὈΥ 7ετόπια (Εὐβθ 5) ἃ5 ἴδῃ (οσ εἰρμῖ) ταῖϊε5. ἔγοπι ΡΒ Δ εἰ ρῃϊα ἀπὰ 
βΒίεεη ἔτοπι Ἠεβῆροη, 0.5. Ρρ. 86, 131. (οπ)εοΐυγαὶ ἰἀεπιιβοαδιίοη ἢ τς 
5ἰἴε πονν οδ]]εὰ 56, ἰ8 ρίνεπ ἰπ Βυ}], σεοσ. Ρ. 263 (. --- 6. "δ ὉΓΠῚ] οαηποῖ 
θς {δε πᾶπιε οἵ ἃ ρίαδοαε. Τῆς τεδάϊῃρ οἵ (5 νγαὰβ ενϊ θην πφιρ Ὀτγσ, ἐο (ἀπ 

ἑαπμπα οὐ δε ΜΙΝ ἐος ἰο Α'ααάδεη. Α5 ἴῃς Ἡ πεἴτε65 οσουρίεὰ [με τερίοη οὗ Γθαποῖ 

186 πιᾶῖα πὸ ἀἰϊβιουγ, υυῖ Καάεβῃ οα ἴῃς Οτοπῖαβ 15 ἴοο ἔᾺΓ αννᾶυ, ἂπὰ Κϑαθβῃ 

οἵ ΝΑρμία!! μᾶ5 ποϊῃίπρ ἴο ἀο ν τ ἴῃς ΗΠ ε5. ΤὨε σοπ)εοΐαυγε οὗ Εν. (6 "78, 

11. Ρ. 220, Ε. Ττ, Π1. Ρ. 162) ἰ5 μετγείογε αἰϊγασιῖνε, (Βαϊ ἔοσ ᾿ϑπ τὰ 5βου]ὰ 

τεδὰ 15π (Ὀειἴεν πο ππ). ΤὮα οἴδυβε 3201 17. α5ο πιδῖκεβ ἀἰβηουγ. [ἰ 96 ἐπὶ 

ἴο οοποθᾶὶ 1220 ὈΦῚ οὐ ἰϊ5 εηυίϊναϊεπι. ,ε., Βυ. τεδὰ 1220 71). --- θ.0 Τῆς 
βεραταῖς επυπιεγαιίοῃ οὗ ἰ5γδεὶ πὰ [υἀ Δ} σα Ὠαγάϊγ θὲ δνϊάεποε οἵ Ἰαῖε ἀδῖε. 

ΝΥ ε Βᾶνε αἰγεδάγν ἢδά οἼοδβίοῃ ἴο ποῖϊος ἱπάϊοδιίοπβ οὐ {πεῖς βεραγαῖθ [εο]ϊηνρ, 
Τῆε πυπιροῖβ ρίνεη τε ἱπογοαϑεὰ [ογ 15γαεὶ Ὁ. βοπὶεὲ ὕσεεκ Μ55. ἴο φοοθοοο 

8116 ἴμοβς οἵ ᾿δῇ ἅτε αϊπιϊπιβῃ θα ἴοὸ 4οο,οοο. 

10-16. ΤῊΘ Ρυῃ:βῃτηθηΐ. --- ΑΘ ἴῃ6 δοσουηΐῖ πον βἰδηάβ, Πανὶ ἀ᾽ 5 
τερεηϊλησε οοπλεβ Ὀείοτς 5 ἀεπυποιαιίίοη, ΝΟ ἢ ΠάγαΪγ 5ε 6 πΊ5 
πδῖωγαὶ ; ν.}Ὁ 1ῖ5 ρὑγοῦδΟΙΥ δῃ ἰηβεστίοη. --- 11, 12. σαί, ϑαυία': σδόν, 
84 τεσεϊνεά ἃ τενεϊδιίίοη ἀπγίηρ ἴῃ 6 ηἰρῃϊ, σοτητηδηάίηρ ἢϊπὶ ἴο 

540 ἴτοτῃη Ὑδῆνθῃ : ΖΆγες ἠφίηρε 1 ἐν ὀζζογε ἕλεε: Οάοοσε ομπδ οὔ 

φάενι ἠλαΐ 7 νιαν ὧο Το Τ“ἀε6] ναὶ τῇ 6 ἴἤγεθ ἃγὲ ἰ5 ποῖ βίδιθ ἃ ἤεσα 

θα ἴῃ 186 ἐο]]ονίηρ νεγβα. --- 18, Τῆς ομοῖςε οἤετεά ἰ5 : ξάγέεες γεας 
4 Μανιέπε ἑπμ Τὰν ἑαπαὶ, τἄγές νιογμάς εείηιρ ὀφονε τλίπε ἐπέριΐες 

τυλίἠε εν ῥώγεμε ἥἄᾶσε, ογ Τάγεε ἀαγε᾽ ῥεσηέεμςσ] ἴὰ Πὰ5 Ὀδεῃ 
ΒΌΡροβεά {παῖ ἃ5 ἴῃ6 ἴἤγες Ὑθᾶγβ οἵ ἰδυλίηα ψγαγα δοίυ δ! ἰηβίοιοα 
ἰπ ἴῃ 6 πηδίῖοσ οὗ ἴῃε ΟἹ Ῥεοπίτεθβ, 50 ἴῃς ἴῆτθα τπηοητη8᾽ ΗἸσῃϊ ταρτο- 
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βθηῖ5 Πανὶ 8 ἐχρεθηοα ἰῃ ἴῃς τερε]] οη οἵ ΑὈβαίοω. Βαυϊΐ οὗἉ 

115 τπότα ἰ5 ἢο εν άθηςα. ----14, αν  ἀ᾿᾽ 5 οδοίςς 15 τηοϊἱνεὰ Ὀγ τῃ6 
τῃουρῃι τῃδι Ὑαῃννε ἢ 15 τόσα πχθγοῖ ἔα] [ἤδη πΊδη. --- 1ὅ. ΤῊΘ πιοσθ 
δταρῃὶς τεχὶ οἵ (ὅ ρίνεβ 5: 80 Ζαυίά εἦοτς {Δ6 ῥεεηπεε. Απά 

«υὐδη “16 ἄαγς τοεγε τὼς ἀαγς οΓ τυλεαΐ ἀαγυεεί, τε φέαρμε δερανι 
ἀν»ιοτρ ἐὴε 2 εοῤίς απα φέσι 97 Τ71ὴε ῥεοῤίξ τευε»έν ἐλοωσαπα γιθη} 444 

ἐαγε 977 τυλέαΐ λαγυέδί δχρὶαῖῃ ἤονν Ασγδυπαῇ σδηλα ἴο Ὀ6 δἵ ἢ 5 

{Πγεβῃϊηρ- ἤἥοοτ. Τῆς ἔαοϊ [Παϊ ἴῃ6 ρίαριιαε δὰ οὐἱγ Ὀδραη ἤδη 

Υδῆν ἢ βἰαγεὰ τῃ6 Δῃρο}᾽5 ἢδπά 1υ5ι|ῆε5 αν 5 σοηῆάεποε ἴῃ ἢ5 
τηθτοΐθβ. --- 16. Τῆς δηροὶ οοηεβ ἴο 6ιβαίθτη, ἤθη Ὑδην ἢ 
τερεϑηΐβ, δηά σοπηπιαηάβ: ποιά, ποτ σαν τὰ} λαπά, Τῆε εχδοῖ 

Ἰοοδὶν νη οἢ ἢδ Βαά τϑδοῆεα ννὰβ 2ὴς “ἀγεελίηρ-οον οὐ Αγαμπαλ. 

ΤῊΣ τεάϑοη ΨὮΥ Ὑδῆμ ἢ τερθηϊεα 5 ἢἷ5 δἤδοιίοῃ ἴοσ [γι βαίεπη. 

10. [πῃ ἔανουτγ οἵ ἱγεαϊὶπρ [6 νεῦβε 85 ἂἃπ ἰπίγυιἀοῦ 15 ([Π6 υ86 οὗ τεῦ ᾿ἰπβιεδάᾶ 

οὗ "Ὁ νι, ΑΠετ 19 ἰπβοτῖ ") σῇ (6 (ΚΙ.). τοι Δ. Ἴ022. τ ὈΡῸῚ 15 ἀρρδγθηίὶ 

ἃ Ῥατῖ οἵ ἴῃς ἱπιεγροϊδιίοη. --- Ν}2)} 5 οπητεὰ Ὀγ ΟὨγ. δπὰ 18 βιιρεγῆσοιι, ---- 

13. Ὑ0π] οἱ τ} ϊ5 υ8ὲ οὗ ἴῃς ἱπβηϊτῖνε Πανίάβομ, δγρέσα, ὃ 88 ὁ. ---- 50)] τεδὰ 
ΤΟΣ ἢ (Ὡς. --- 18. οὶ γψ, Οἢγ. μὰ5 σφ νος τπᾶκοβ ἴπ6 οὔδει τηοσα 
βυτηπιείτίο δὶ. --- Ἵν Σ} Βμου!α εν! ἀθηιγ 6. ὙΣ ἴο ἄρτεεὲ ἢ Βαϊ ἕο] ]ον5; 

ἴδε νοτὰ ἰβ ἴο θὲ ἰάκεὴ ςοἰϊεοιϊίνεϊγ. ε. ῥγείειβ Ἴστι 2.ΠΥ ἴο ἼΘΥΥ ΝΊΠ,, 

-- 1δ. Τῆς τεοοπϑίγυσιίοη οὗ ἴῃς νεῖβε Ὁγ γε. δἀοριεἀ Ὁγ Ὦτ. δπὰ Βι. ἰβ τῆς 

οὔε τεργοἀυςεὰ αροναθ. Τδε τεδήϊηρ οἵ 38) σκα γαλευεά τορι α ῥεσέϊέδνες τερον 

ναϑὶ ον ἦε νιογμέηρ τη αν ἀῤῥοϊνρα ἐἶπης ἰδ οὔβουγα, Ὀὰϊ ΒΕ 6 Π|8 ἴο ἱπη Ρ}Υ 

τδαῖ τς τῃγτεαϊεηδὰ ἴἤγεε ἀδγβ ψεγα (6114, (5 δα5 ἃ ἀουδὶε τεδάϊηρ, ἃ 5εο- 

οῃὰ τγδηϑἰδιίοη οὗ 38) Ῥεΐπρ ἰμβετῖεὰ ἴῃ [6 οτὶρίπαὶ τεπάθετίην. Οὐτίηρ οὐἱ 

115 ἰπβευτίου νὰ Βανε ἰεῖ : καὶ ἐξελέξατο ἑαυτῷ Δανειδ τὸν θάνατον, καὶ ἡμέραι 

θερισμοῦ πυρῶν, καὶ ἤρζατο ἡ θραῦσις ἐν τῷ λαῷ. ΤῊΪ5 εν! ΔΘ ΠΕ τερτγεβεηῖβ ἃ 
ξοοὰ Ἡεῦτενν ἰεχῖ. ---- ΓὉ}}] 8 ρευπᾶρβ ἴο Ὅε ροϊηϊεὰ γι"). [{ 8εέπιβ νἱοϊεπὶ 
Βοννενοσ ἴο ἱπίγοάυςε προσ Ἵν ΟΣ (Βι.). --τ »ῶΦ᾽ ἽΝ ΡΥ 71} ἰ5 Ἰδοκίπρ ἴῃ (τ. 
δπὰ ργοραῦὶν δ ἰαϊεγροϊαϊίοπ. --- 160, ἽΝ ΟΠ γὴν πο} τῆς ὁγάετ οἵ ἴῃς νγοσὰβ 
8 ἀπυβυλ]. Βαϊ ἴξ 56 Ἔτη ἱπιροββίθ]ε ἴο ρεῖ δἰοηρ νι πουΐ ἼΝΘΌΠ ἈΠ]655 Μὰ 

ἰπβεγὶ ἴξ ἴθ [86 ῥγεσβξάϊηρ νεῖβε. Βα. ἰπβευῖβ ν.} δίτετ πγγιφὸ, ψῃϊοἢ ρῖνεβ ἃ 
Ῥἰαυβί]ε τεχί. --το ΠΝ] ἴδε δγίῖοὶε τ τἴἢῈ ργόρατ πᾶπια ἰβ ἱπηροββίθ]ε ἀπά 
πγυϑὶ Ὀε 5ιτίοκεη οὐ. Τα οτὶρίμδὶ ἔογπι οὗ ἴπε πᾶπὶς σαηποὶ Ὀς τεοονεγοά: 

ΣΝ ΑἸ, λῖν Ογό; τὰν ΑἸ, ὭΝ Ογά ν.}8; εἰβενβεγε ἴπ 118 Ἵπαρίεγ 

ΤΥΝ ΟΥ̓ ΠΣ Ν, ἰὴ ΟὨ τ. Ἀπ] οτταἶν 1.Ν. (Ὁ μα8 ᾽ορνά Ῥοῖἢ μετγε δηὰ ἴῃ (ἢγ. 

117-25. ΤῊΘ ΘΟΣΠΙΠΙΘΙΔΟΤΘΕΘ ΑΙἴασ. --- ΤΠς ἢἤτθὶ νεῖβε ἰβ εἰπεῖ 
8ῃ ἱπιετροϊαϊίοη οἵ ἀἰβρίδοβε, δ5 18 Ἰοίηβ. ἐπηπιεάϊαἰεὶν τὸ 15. ΑΒ ἰΐ 

βίδηά5, ἰϊ 45Κ5 ἴηι Ὑδῆννθ ἢ Ὑ}}}} σρᾶγα ἴῃ ρβορὶε Ῥὰϊ ρυηϑἢῃ Πανὶά 

ἀπά ἢἰ5 ουβεὲ. Νεῖῖμεῦ ἴῃ ψηαὶ [ΟἸ]ον5. ΠΟΥ ἴῃ ν.}δ 15. ΔῺΥ ποῖίϊοςα 
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τΆΚοη Ὀγ Ὑδηνεῆ οὗ [Πϊ5 ῥγάγϑυ. ---- 18. Τῆς ρος πεσε Ὑδῆνθἢ 
τονϑαῖὶς ὨἰπΊ5ε}  Ὀασοπλθ5. ἃ βϑῃοίμασΥ δηὰ ῥσοροιν ταοοῖνεβ 8ΔΠ 

αἰῖατ. ---- 20. Αταυηδὴ σοζει ἐρτυπ ἴτοτα ἴπε δ]εναϊίοη οὐ νι ϊοἢ τΠς 
τῆγεϑῃίηρ- ἤΌΟΥ νγὰ5 ρἰδοςδά, δπὰ βϑϑίηρ ἴῃ Κίηρ δῃὰ ἢἷ8 βεσνδηῖβ 

οΓΟβϑίηρ ΟΝ ΕΓ ἴο πη, ἢ6 ΨψΘηΐ ἴο τηθεῖ [6 πὰ δηὰ 5βῃονεα [ῃ6 οὐ5- 

[ΟΠΊΔΤΥ τάνογεπος. -- 231. [Ιἢ δοσοιυητίηρ ἴοσ ἢΐβ τηϊβδίοη, Πανιὰ 

ΒΡΘ ΚΒ οὗ δυ!Πάϊηρ δὴ αἰΐαγ, ἡέαν “76 ῥίασως μιᾶγ ὅθ σίαγεα γον 

26 ῥεοῤίε] Ἦξ 5 ρράγεηιμ)ν ποῖ σογίαϊη ἴπαΐ ἰξ ἢα5. δοίμα! γ θθε ἢ 

σἤεοϊκεά. -- 22. Αταυηδῇ 5 ΓΕΡΙΥ σοηβίάεσβ ἴμ6 ἤτγθι οὔ]εοϊ οἵ ἴῃς 

δἰἴατ, ἴἰῃ6 βαογίῆςθ, ἀπά οἴειθ [ῃ6 τηδίθγίαὶ νυ οἢ 6 ἢδ5 αἵ ῃδῃηά : 

26: νιν ἐογα “16 ἀίηρ ἑαζε ἀπο οὔ τυλαΐ ἀξ ῥίξαφες, τες {ἠξ σχέρι 

ον ἔιε δωγπέ οδεγίηρ ἀπά τε Τἀγερλζησ τἰσιίνές απαὶ τὴς ἐπιῤῥεπισηιές 

ρον τυοο τῇς. γοκεβ δῃά ροδᾶϑβ δὲ δἔῶέε ἐρφιρέσνιεμές οὔ δε οχέπ. 

γα ἅγὲ τειηϊηαεὰ οἵ 1 8. 6", ὑγῆεγε (6 οατὶ ψῃΐϊοῃ ὑτουρῆς ἴῃ 6 

ΑὙΚ διτηίϑῃεα ἴῃς ψοοά ἴογ ἴΠ6 Ἔχίειῃρουζεα δ|18Ὶ δηὰ ἴῃς Κίῃς ἅτε 

16 Ὀυτηῖ οἤδτγίηρ. ΤὨγεβῃϊηρ 5ἰεάραβ ἡγεσα ἤξανγν Ὀοδγάβ σῇ ἢ 

βΒἴοῃϑϑ βεὶ ἴῃ ἴῃ ὑπο 5ἰάθ, δῃὰ {πε  ψετα ἀγαρροά ονετ ἴδε σταίη, 

ἃ5 ἴ5 51] τῆς ουβίοτα ἴῃ ἴῃς Εαβί. ---ῶ8. Ζλε τυλοίς λας “ὦ} “ἐγ- 

να, »} ἐργα “τς ἀίπρ, ρίφεη ο τᾶς ἐέμφ] τῈ6 ἀϑυ8] τεβροηβα οὗ 

τῆς οτεπία] ἴο Π6 Ἔχργεϑϑίοη οὐ ἀβδϑβίγα ἔογ βοιῃείῃϊηρ ἰὴ ἢἷ8 ροβ- 
βϑϑϑίοῃ. Οη ἴπ6 τεχῖ, 566 ἴῆ6 ποῖβ. Τῆδ σοῃοϊυδίοη οὗ [ἢ6 νεῖβα 

ἰβ ἃ ῬΓΑΥΘΓ ἴογ [6 βιισοα585 οὔ ἴῃ6 βδοτιῆςε : γσλτσεά τὰν Οσοά ἀεεοῤέ 

4λεε,---924. Αἴτετ ταίαϑίηρ ἴο οἴδεγ [παὶ ννῃϊοῇ οοβὲ ἢΐπὶ πουρῆϊ, 
Πανιὰ Ὀὰγ5 ἴῃ6 βε]4 δηά ἴῃ οδτ]6 »“» Μηίν «ἠεξοῖς οὗ οἰδθεγ) τὰς 

ΟἸΒτοηίοϊεσ Ἄεχραηᾶάὰβ ἱθεθε ἴο οἷ'χ πυηάγεά 5ῃεκεὶς οἵ ρο]ά. --- 

25. Τηε δἰϊαγ νγὰ5 Ὀ0.}} δἀπὰ (ῃ6 βδογῆςθβ οἥεγεά, σπα γαλεσεὰ 

τας ἐπήγεα κα 70,7, {6 ἐαπά αμά ἠλε φίαγμε τας εἰαγε ότι 

7 γαεί. 

17. Αραϊπβὲ ἴῃς οτρί πα! ν οὐ [ἢ6 νεῦβε 15 (ῃε ἰδοὶ τμαἱὶ Οδα᾽β πιεββαρε 
πιᾶῖκε8. πὸ δἰ]υβίομ ἴο 1, 1{5ἴτγίοῖκθπ οαΐ, ἴῃς σοπηεχίοῃ ἰ8β ρετίςςϊ, --- 30. [] 

παῖαγα!Υ τὸ Ὅς οοττγεοϊεά ἴο νὃν (Β.). [πιπχεαϊαίεὶν αἴτετ ἴ γα 5βου]ά ρμετ- 

Βαρ58 ἰπϑετῖ ὉΠ ΦῚῪ ΓΩΥΝῚ ἤτοση (ἢγ., (Πουρ ἴῃς ΟὨΒτοπίοϊεν μᾶ5 ἱγεαῖς ἴῃς 
νΟΥΒῈ ΨΕΤΥ ἐτΈ ΕἸ. --- 23. ἼΠΌΠ ΓΟΥῚΝ] [85 ρίνδῃ τῖβε ἴο τηυοἢ βρεθου]αίοῃ, ἃ5 

τπουρῇ Αταυπδὴ παά Ῥεθπ Κίηρ οἵ ἴῃς [εἰσι β᾽ῖο5. θοίοτε τῇς σοπησεθὶ οἵ πὸ 
εἶϊγ. Ια ἰβ ενϊάδηὶ πονονογ {παῖ ᾿Γ 158 παὰ βθεῃ ἴῃς οδ86 (ἰ18. ἱπι τ πϑὶο 

ἱπιρτοραθ Ὑ πεεά ποὶ "6 ἀν οἷς ἀροπ) [ῃς δυΐποῦ ὑνουἹά μᾶνε ἴακεμ ρϑὶπβ 

ἴο ἰπέοσττῃ 8. [ἢ πγῖν Ποτε ψὰ πᾶνε ἃ σοτταριίοι οὗ .)1Ν ἃ5. ν)85 τεζορῃίζοα ἢγβὶ 
ῬΥ Τοτῖομοῖ ΟὟ ε.). Τῆς βαδ]εοῖ ἴο 7.) [ἢδπ πιαϑὲ θὲ ὙἼ;» ψῃΐο ἢ Πα5 ἴα! εἢ 

οι, ---2ὅ. (ὃ «ἠἀ5 αἱ ἴῃς ἐεπὰ οἵ ἴῃε νϑῖϑε ἴΠαϊ «δοέογεον αὐάεά το “ἀξ αὐΐαν 
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ἐαίον ὀξεαιθο ἐξ τυας «αὐ, ΤῊΪ8 ββϑυπιεβ τ μαϊ ννὰ8 αἰβὸ ἴῃς τηϊπὰ οὗ {86 
ΟΒτοπίοϊεγ, ἔμπας ἴῃς βἰῖϊε πονν βχβά βοᾶτε ἴμε 5ϊϊε οὔ ϑοϊοπιομ᾿β Τεπιρίε. 
Βαϊ οἵ 1818 γε σδῃποῖ Ὀς σετίαίϊῃ. ΤῊΣ 511 οὗ ϑοϊοπιοπ᾿β Τεπιρὶς νγὰβ ἤχϑὰ Ὦγ 
τε Ἰοσδίίοη οἵ ἴπε ραΐδςε, οἵ νυῃίοῃ ᾿ς νὰ5 ἴμε βαποΐυδγγ [{ 15 ποῖ ΠΠκοὶγ [ῃαὶ 
1815. ννὰ5 δηγνβεῦε ἐχοαρὶ ἴῃ ἴῃς οἰΐδ οἱ ματα ἢ Πανίά δπὰ ϑοϊοιηοη 
τοϑἰἀβὰ, 

ΤῊΣ αἰνίϑίοη οἵ ὈΟΟκΚ5 Ποσα 8 υΐϊῖα γι βοίαὶ, 45 ἴῃ 6 Ὠἰβίουυ οὗ 

Πανὶ ἰ5 σοηπυθά ἰὴ τ Κίηρβ ἢ ἴῃς δοσουπὶ οἵ ΑὈίδῃας πὰ 

τε τονοῖ οἵ Αἀοηϊαῃ. Ὑπαῖ (με ἀϊνίϑίοη ἰ5 ποῖ νϑὺν ΘΑΙΙΥ 15 

ῬτΟΡΔΟΪΥ ἱπαϊοαϊθα ὃγ (57 ψῃΐϊοῃ Ὀερίηβ ἰι5 ΤΗϊγὰ Βοοκ οὗ Κίπρβ 

ΜΠ τ Κ. 3 οἵ ἴῆς τεοεϊνεά ἰοχῖ, αηὰ Ὠυτηθεῖθ ἴΠ6 ἴννο σπαρίειβ 

ὙΠΟ ἰηἴεγνοπο 25 δηά 26 οἵ ουὐγ ὈοοΚ. 

ΡῈ». ἊΝ 





ΑΡΡΕΝΩΌΙΧΣΧ 

δι ετρτςῃ,.:.ς τ 

Ι. ΤΗΕ ΟΕΙΤΙΓΙΒΜ ΟΕ ΤΗΕ ΟΙΌ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ ΤΕΈΧΤ 

ΤῊΕ ἰοσθροίηῃρ σουλπλθηΐδτυ Μγὰ5 ἰῃ ἴῃ6 Παπαᾶβ οὐ ἴῃ6 ῥγηἴοΥ 

Ῥείοσγε 1 τεοεϊνεα τῆς τπἰγὰ εὐἀϊίοη οὗ ΤΠδηΐϊιβ᾽ (ΟοΙη πη Αγ 

εἀϊιεὰ Ὁ Ρτοίεββοσ [ἢγ. Οαγεῖι] εἘχαγηϊηαιίοη οὐ 1Π1|5 νοϊαπλα 

Βῃονν8, ἴο ΤΩΥ̓ ΒΌΓΡΙΒΕ, ἃ βεηουβ ἀϊνεγρεποα τοὶ ΤἬὨδηΐ5᾽ ΟΏ 
ΜΟΥΚ ἴῃ ταϑρεοῖ ἴο ἴῃς (τεαϊπηθηΐ οὗ ἴθ ἰοχί. Α5 ἴῃ6 ροβίοη 
ἴάκδη ὈγΥ Ῥγοΐεββοσ [ἢγ ἰηάϊοαῖθβ Πονν [ΔΓ ὸ ἃγθ ἔγοπὶ υηϊηρ 

ΡΟῺ δνε ἴμ6 πιοϑῖ δἰ ΘΠ ΘΑ αιδϑίίοηβ οὗ Οἷα Ταβίαπιθηϊ 

βοίδῃος, 8ῃ δἼχαηηϊηδιίοη οὗ ἢὶβ ἀγρυμηθηῖ Ψ0}1 Ὀ6 ἴῃ ρίασε ἢετζε. 

ὙΒδπῖυβ ορεηδά [6 ΨΥ ἴο ἃ ταϊϊοηδὶ ἰγεαϊπηθηΐ οὗ ἴῃς ἰαχῖ ἴῃ ἢϊ5 

ἐχροϑιτίοη οὗ ἴῃε ΒοΟΚΒ5 οἵ ϑάγηιθὶ. Ηἰ5 τεϑι} 15 ἤανε θεεὴ νον 

δοςερίεα, δηα 41} τεοθηΐ ἰῃαυ ιν δᾶ5 Ὀδεὴ Ὀαβεὰ ΤΟΤΕ ΟΥ 685 

ἀϊδίου ἀροη ἢ5 ψοῦκ. Ὑεῖ πον ἴῃς δαϊῖου νῃο οἰαὶπηβ ἴο σοη- 

τίπαα 5 ψοῦκ αἰτεπιρῖβ ἴο ἀἰβογθαϊτ ἃ σοηβίάἀογα ] 6 ρατὶ οὗ 11 δπὰ 

ΔΗΠΟΙΏΟ65 ἃ ΡΤ ΠΟΙρΡ]6 ννῃϊοἢ νου 6 τορυά ας Ὁγ [6 οτὶρίπαὶ 

δυΐμοσ.". ϑυςἢ ἃ Ῥβεποπιθηοη ἄδβεῖναβ βίυαγ. 

ΤῊΣ ροβίτίοη οὗ ἴπ6 δυΐῃοσ (ὉΥ γὩϊοἢ 1 πηθᾶη Ῥγοίεβϑθοσ [,δἢγ) 5 

βίδιεα 85 [Ὁ] ον : “ Τῆς αἱπὶ οἵ ΟἹ Τεβίδιηθηϊ τεχίιαὶ οἰ οἰ βηὴ 15 
( Ἰμἀβεά ννὲ νυϑῃ ἴο γείδ ἢ σομηπηοη ρτουηά δηά ἃ βυτε ἐοοϊπρ)7 

ἃ ῬὨΠ]οΪορί δ! σοττθοὶ δἀϊτίοη οὗ ἴῃς Μαβθογεῖῖς Τοχι. Τῆς 

ἢτϑὶ τϑιηδις βυρρεβίθα ὈΥ [Πἰ5 ἰδηριιαρα ἰ5 ἴῃαϊ ἐολιηιοῦ φγο μια 15 
ποῖ δ ργεβθηΐ δἰϊαίηδῦϊθ. ΤῊ ρῥταγυάρτηθηις γῆ ϊοἢ της τη 6 
Μαβϑβοζεῖῖς Τοχῖ ὑπᾶ554}140}6 ἴο βοῃοϊδαγβ οὗ ἴῃς βενεηϊθεηιῃ σδηυτΥ 

Πᾶ5 ποῖ γεῖ ἀϊεά οὐἱ. “ΓΠοβα γῆο ἅτε αῇεοιϊεά Ὁ ἰξ οἂπ ἤᾶνβε ΠῸ 

8 ΤῊϊβ ννὰβ νυττδη Ὀςτίοτε 1 βἂνν Βειίῃο] ει 5 τενίενν οἵ Γὅῃν (Ἰὴ ΤῊΙ.Ζ. ΧΧΙΠῚ, 
520 {), ΠΟ ἢ ἀρτεαβ νν ἢ τὶν οτἰςἰ5πὶ οἵ (ἢ 5 ρατί οἵ ἴπε Ὀοοκ. 

Τέμπη δηάογϑ υνἱγ εἰμ γεριείηεασιση μη σἰελεέγεη δοάξη ὑπῖεῦ ἀδῃ Ε ὔββϑεῃ 

ὈΘἤ ΑΙ δ νο]]εη; ΤΠεπίιϑ,8 ᾿. χο. 
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σοπηήοῃ ρῥτουηα ἢ ἴπο56 ψῇο Ὀεϊΐενε τμδὶ ἴΠῸ τεςεϊνεά ἰεχὶ οὗ 
τῆς ΟἹά ᾿Γεβιδιηθηὶ μαᾶ5 βιιεγεα του ἴῃς δοοϊἀδηί5 οὗ ᾿γδῃϑιη βϑίοῃ, 

δηὰ νῆο 56 εκ ἴο ἱπρτονα ἰΐ ὈΥ ἜνΘΙΥ γαϑοῦσοθ Κπόψῃ ἴο ἰεχῖιυδὶ 
ΟΥ̓ ςΙ5τ. 

γαῖ ψεὰ Κπον 85 ἴῃς Μαββογείίς Τεχί ἰ5 [ῃ6 τεχῖ σοτητηοῃ ἴο 8]} 

7εν 5} σορίθ5 οἵ ἴῃς ΟἹά Ταεβίαπιθηῖ. [{ 15 ψ6 }} Κηόνγῃ ἴδ [ἢ]5 
[85 Ὀ6ΕΙ) γα ηϑπλ 64 ΜΝ} ρτααῖ σᾶγα [ῸΓ 506 σεῃζυΓ] 658 ---- [ΠΟ Ρἢ 

ΨῈ ῃγυδί ποῖ ΒΌΡΡΟΒ6 [παῖ ἴῃ6 τὰ ]85 ἕο ἴῃς ϑοτθα65, ἰηϊεηἀεὰ ἴο 

ΒΕουΓα ρογίεοϊ σορία5 ἴογ (ἢ6 ρα ]1ο 5εσνίοθ, ΨΕῈ Δρρ εἀ το ἴῃο58 

ἰηϊεηἀ δά ἴοσ ρηναϊθ 156. 'ΓΏς ργαΐῖβθ ψῃϊοἢ γα ΟΠ Θ ΓΑ Ϊγ δοσοτγά 

ἴο 1ηϊ5 Ἔχιγδογάϊηδασγυ αἰ] ρεησα σου! ηἢοῖ ὈΪ Πα ἃκ5 ἴο ἰῃε δεῖ {παῖ 

ΤῸ 5ΟΓΌΙΡΟΪΟΒΙΥ σουϊά ΟυγΘ ΕΥΓΟΙΘ Δἰσαδγ ἴῃ ἴπ6 ἴεχί. Δπηὰ μα 

ἴῃς οτβίπαὶ ἴο νψῃϊοὶ 1ἢ15 ἀΠ]Πρθηοα νγὰ5 ἀρρ] δα ννὰ5 ποῖ ἴπ6 διῖο- 

δταρῇ, Ὀὰϊ δὴ δχίγθιηθὶυ ἀδίβοϊινα ΘΟΡΥ --- [ἢ 5 πχαϑὲ Ὀ6 ενΙάδηξ ἴο 
ΔΏΥ ἀΠρτγα)υ σε α ΟὈβεσνοσ. 

Ὕγμεσα δῃά ἤθη (ἢϊ5 ἀγομοῖγρα οἵ οὐὖὔγ Ηδθγενν οορίεβ νψᾶ5 

βει:ἰεἀ ἀροη ψγ6 ἀο ποῖ πον. Βαῖΐῖ ἰξ βεειὴβ ργοῦδῦϊε {ῃδὶ δέϊεσ 
τῆς τένοῖῖ οἵ Βαγ Ὁόοῦθα, ἴῃ6 76υνἰϑἢ βοῇοϊαγα αηϊτε ἃ ἀρΡοη βοπλα 

ΟὨδ πηδηιβοσρὶ 85 ἃ βίδηἀατά, δηά ριαγάδα 115 ργοραραιίίοη. [{ ἰ5 

ποῖ ᾿πῃροϑϑί]6 [μὲ [ΠΥ ψετὲ τεάυσεα ἴο ἃ βἰπρὶε τηδηυβοσιρῖ, ἔογ 

1ῃ6 τπηᾶγκβ βεἀυ]ουϑὶν ῥγεβεγνεα ἴο υ8 (ΘΧίγδοσα πᾶσ ροϊηΐβ, 5115- 

Ῥεπάςά Ἰείζεῖβθ, υπιιϑι4] οὐ ΠΟΡΤΑΡἢΥ) ἅτε πλᾶγκ ΨὨοἢ ΜῈ 5ῃου]ά 

ἜΧρεοῖ ἴο ἢπά ἴῃ ἃ 5ίηρὶε ἱπηρεγίεοϊς τηδηυδοτρί." Ηδά (ἢδ ἰοχὶ 

Ῥεθη δαἀϊϊεὰ Ἔνθ τυἀϊπηθηιαγιὶν, ἴΠ656 ψουὰ ἤανα ἀϊδαρροαγαά. 

Βυϊ ἔνε ἰ νὰ βιρροβα (45 {τα πο βεαπβ ἴο αἴσῃ) ἴπαΐ ἴῃ 6 

ΔΌΪΠΟΥ 65. ἢδα τἤγες οὐ ποτε Μ595. δῖ {πεῖς ἀἰβροβιτοη, ννα 3}4]]} 

ποῖ {ΠΟΤ Ὺ ἰηογεᾶβε οὐγ σοηβάδησε ἴῃ ἴῃς τεοεϊνεα ταχῖ. Ταχίυδὶ 

ΟΠ οἶδ 156. ἃ βοίθηςσα οὗ γθοθηΐ ρτονίῃ. ὅν ε ἤανβ Ὧ0 γϑᾶβοῃ ἴο 

ΒΌΡΡοΞ6 τῃαΐ ἴῃ 5. θε5 οὗ Α.Ὁ. 200 εἰἴμεγ δὰ δάεαυδίθ πιηαῖθγὶαὶ 

ἴοσ ἃ τγϑα]ν οτἰ ἶσα] δἀϊίοη οὗ τμῈ ΟἹά Τεβίατηθηῖ, οὔ [ῃδὶ ἴΠΕῪ γε γα 

ΔὉΪΕ ἴο ἢγακα ἰῃτο]]σεηὶ 56 οἵ δυοῇ πηδίετίαὶ ἃ5 ἴΠοῪ μα. ΤΉγαα 
ΤΩΔΏ ΒΟΥ 5 ΟΥ 4 ἄοζΖθη, ἰξ οὗ ἴῃε βάπηθ ΓἈΠΉΪΥ ΟΥ̓ ἴγρβ, σου! ποῖ 

οοτγεοῖ δαοἢ οἴ τ᾽ 5 Ἔσσοῦβ Ἐχοαρί ἴῃ ΠλΐηΟΥ ραγ  υ]4Γ5. 

πῃ τῃϊς σοηῃαϊτοη οὗ 1] ρ5 ᾿ξ 56 6 Π15 πηϑεδάϊηρ ἴο 64}} ἴῃς Μα455ο- 

τειῖῖς Ηεργεν ΒΙΡ]6 ἃ γεεεμϑίον. ΒΥ τεοδηβίοη Μὰ πχθδῃ δῃ δαϊίομ 

Φ ΤῊΪ5 566πὶ5 ἴο μάνα Ὀδαπ ἢτδὶ ἀδοίαγεὰ ὉῪ 1 αρατάς ἰπ (ες ῥτείδςς ἴο ἢϊ5 

“κνιερξιρρι σεν σμρ φγίεολίσελεη ζύεδεγτείπμη ἀν Ῥγουεγδίοη (1863), τερτὶ πίε ἰῃ 

“Μειμλεμησεη, 1. Ὁ. το Π, 
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τενίβθα δηά οοττεοιθα ὮΥ ἃ 5ϊηρ)ε μβαηά ν ἢ ἃ ἀδῆηϊῖα ρυγροβα δηά 

δοοοτάϊηρ ἴο βοπηε ἤχεά ρυϊηοῖρ]8. ΤῸ ἍἽθοοβα ἃ 5ἰηρ]6 τηδηιβοτίρῖ, 

Ὀεοδυβα ἰδ Παρρδηβ ἴο Ὀ6 δοροββίυϊθ, ἀπά ἴο πρδκα ἰξ τ[ῃ ραγεηῖ οὗ 
ΠυΊΘΓΟυ5. ΟΟΡΙ65 ἰ5 ποῖ ἴο πιᾶκα ἃ τεοδεηβίοη. Απά ἴῃ τένεῖβε 18 
ἴπι6 --- τὸ τοοοηῃβίγιοϊ ἃ σοάεχ ψῃϊο ἢ ΠάρΡΡΘΏΒ5 ἴο Ὀς [ἢ ραγεηΐ οὗ ἃ 
ἸΑύρε ἈΠῊΪΥ οἵ ἀετίνεα τηδηυβοσιρίβ 15 ποῖ ἴο γθοονεσ ἃ αἰβιϊποῖ 
τεσοηβίοῃ οὗ ἴμε ἴεχί. ὙΠε δοσθηιγοἰ 65. οἵ ἴῃ6 τεοονεσεὰ ΘΟΡΥ͂ 

816 ποῖ [6 τϑϑυὶτ οὗἩ δαἀϊτοῦαὶ ρύγροβα, Ὀὰϊ ἀτα ἴῃς δοσυτηυϊαϊοά 

ΘΙΠΌΓΒ, πιδυηἀουβίδηή!ηρ5, αἰ πιρῖβ αἱ οογγθοίίοη, οὗ 4]1} ἴῃ 6 βουῖθεβ8 

Μ ΠΟ ᾶνα Πδά ἃ μδηά ἴῃ ἴῃς ψῇο]ε ρτεσεαϊηρ [πὸ οὗἁ ἰγαηϑιηἰββίοῃ. 

ΤὨε ΡΒΠ]οΙορίς ΑΙ! ν σοτγεοὶ δαἀϊτίοη οὗ ἴ[ῃΠ6 Μαββογειῖς Τ εχ νηὶ ἢ 

ἰ5 ἀεβϑιἀεγαῖεα Ὀγ Ῥγοίδβββδου [ἢγ 8 ἢῸ πιοσα ἴδῃ [ἢ 6 Τθοονεῖυ οὗ 
τῆς 5ηρὶε ἀείεοειϊϊνε οοάδχ ἅροὴ ψηΐοἢ τ(ἢ6 Ἰπάρτηδηι οὗἉ [6 σα 5 
(οΥ ρειῆαρβ {Π6ῖγ Πθοθβϑιιγ) 56 εα ἴῃ ἴῃς τἰπ|6 οἵ Ηδάγίδῃ. [ἰ 

[Όγπὶ5 πο παίμγαὶ βἰορρίηρ ρίαςσα ἴῃ ἴῃ 6 ὨΙ5ΊΟΤΥ ---- ΟΥ̓ δἱ ᾿δαϑί 1ΐ [ΌΤΠῚ5 

ὯΟ βἰορρίηρ ρίασς δὲ ψῃϊο ἴῃ6 Ἔχορϑὶθ οδῃ βᾶὺ “15 15 ἴῃ 6 ροδὶ οὗ 
ΤΩΥ Ια ουΓ5.᾽ 

Τῆς δχαπιρὶε οἵ Ργοΐεββϑοσ [ἢγ 15 ἰηβίπιςῖῖνα, Ὀθοδυβα ᾿ξ ϑῆονβ 

τῆς ἀπῆουν οἵ χίηρ δὴν ροϊηϊ 5ῃοτί οἵ ἴῃ 6 δα] Ἕδϑὶ δἰταϊ δ Ὁ]6 ἰοχὶ 

85 ἴῃς οπά οἵ ογςα] εἤοτι. Ὑγηαῖ (ἢ ]5. ϑο μοὶ δου! δάορίβ 
ἴῃ 5 σουημηθηίδτυ 8 ποῖ ἃ ῬὨ]]ο] ρον σοττεοῖ εἀϊοη οἵ 3Η. 

Ης ἰ5 ἰοτοθά ἴο μανὲ στεοουσβα ἴο ( ίοσ τεαυδηὶ δηπιθηάαϊίοῃ. 

ΤῊε ΟὨΪΥ ταβαὶὶ οὗ ἢἰ5 561 ]Ἰπ!ατίοη ἰ5 [μαὶ 6 πιά κεβ ἃ μα] ποατιθα 

υ5ε οἵἉ 15 νετβίοη, δοσεριίηρ, ἃ ΏΘ͵Θ ἢς 15 ΟὈ] ρα ἴο, τεὐεοτίηρ ἴὲ 
Μθετε ἣα [ΠΙΏΚ5 1 ροα65 ἴοο ἴδγ. 

Τ1ι Πᾶ5 δἰγεδὰγ Ὀδεὴ ροϊηϊεά ουὖἱ (Ἰπιτοάυςίοη, 8. 7) τμδΐ βοτίουβ 

ἀπΠπου 65. πλθεὶ 5 ἴῃ αἰϊοπιρίϊηρ ἴο τᾶκα βυϑιθπηδίίς 56 οὗ ἴῃ 6 

νΟΙΒΙΟΩ5 ἔοσ οοτγθοϊίίΐοη οὗ ἴῃς ἴεσχί. (οπῆηϊηρ οὐγϑεῖνοβ ἴο ΟΡ ἔοσ 

186 ῥγεβθηῖ, γα τηυβὶ 566 ἴΠαὶ ἴἢ656 αἰ ΒΊΟΟ 165 ἀγα ΠΟ τεᾶβοῃ [Ὁ σ 

ἀεθραῖγσ. ΠῚ νὰ σου]ά αἰϊαίη [6 οτὶρίηαὶ ἰοσπὶ οὐ 1} 15 νειβίοη, ἰΐ 
ψΟῦα 6. Ῥσδοιοα!ν ἐαυϊναϊεης ἴο 4 Ηδῦτεν Μ5. οἵ ἴπε βεσοηά 

σδηΐυτΥ Ὀείογα (Ἰτιδι. Οτδδῖο ἂρὲ 5 ποῖ αἰνναγϑβ ἃ ριιαγδηΐθε οὗ 

δτιεδδῖοσ οοττγεοίηεβα, θαϊ δ8 ἴῃε σοττυριίοη οὗ ἴῃ6 Ηδεῦτεν ἰαχὶ 

ΡτοΡαΌΪΥ θεῆς οἡ δοιίνεὶγ ἀυγηρ Ἰυ5ῖ ἴῃ6 ρετοά ψῃϊο ἢ εἰαρβεά 

ὈῬεΐψεδη ἴῃς ἰγδηβίδίίοη οἵ (ὅ δηά [6 οδοῖοα οἵ 3Η, ἴΠ6 ῥτεϑυρ- 
ἄοῃ ἰ5 ἴπδὶ ἴπ (ἢἰ8 οσᾶ86 16 οἱάθγ σόορυ ψουὰ ὈῈ ποσὰ ναἰδῦ]θ. 
Ενδῃ 1 1’ ψετα ποῖ, ἴῃς Ἔχρογίθποα οὗ τῆ οτος 5ϑῆονβ ἴ[ῃδὲ ἴῃ 6 

Ῥοοζαβῖ ΘΟΡΥ Μ11} βοπηδίϊπηθ5 δῃδ Ὁ ]6 5 ἴο σοτγεοῖ ἃ Ὀδίζεσ οηδ. 
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Α5 (Ὁ 1Ιε5 Ὀείοτε 5, γε ἤᾶνε ποῖ 1τῃϊ5 οτἱρίπδὶ. γε πᾶνα 

ἰῃηδίθδῆ, νι ον ἀἰδγθηΐ σορίθβ, ϑοπια οὐ ψῇῃϊο ἢ γεργεβεηῖ οἰθατὶγ- 
τηλῖκεα τϑοθηβίοηβ. ᾿γηαϊ πιᾶῖκεβ ἴῃεβε ναγίδης οορίθϑ νδ] δῦ ]6 ἰ5 
ἴῃαῖ [6 Υ τεργεβεηῖ δα άἰτίομαὶ Μ55. οὐ τῆς Ηεῦτενν. ΕῸΣσ οὔς 

οὈ͵]εοὶ οἵ ἴπΠ6 εἀϊίοτβ ἰῇ τπηλκίηρ {Πεὶγ αἰεγεηὶ τεσεηβίοηβ ὰ5 ἴο 

Ὀτγίηρ ἰῃοὶγ τθεῖκ πεάγοῦ ἴὸ (ἢ6 Ηδῦτγεν ἴῃ {Πεῖγ μαηά8. [πὶ ἴῃς 

νατίουβ ατεοκ σορίθ5 γα δᾶνα τῃογείοσγα ἰθβϑιϊ πον ἴο Ηδεῦτεν 
Μ55. οἵ αἰῆετεης ἀαἴθβ, θὰϊ ργοῦδΌΙΥ 4}} οἵ τῇδπὶ 845 οἱ ἃ5. ἴδε 
Διο εῖγρα οἵ οὔτ 3Η, βοπηα οἵ {πεῖ οἱάεσ. 

Νον Μὰ σαπηοΐῖ ἀουδι ἰῃαῖ ἴΠεγα νγὰβ δῇ διυϊορταρῇ οὗ {πε Βοοκϑβ 

οἵ ϑαγμμεὶ, ἔτοπὶ ψ ἢ οἢ 411 [Π656 οορίθβ Ὀοῖῃ οὗ (ὅ ἀδηά 3ΗΕ ατὲ υἱιὶ- 
τδίοὶν ἀδγινεά. Τηεὶγ ἀἰβαγεηοαβ βἤον σοτγγαριίοη οὗὨ [ἢΪ8 δυῖο- 
βιάρῃ. Τα ἴοχίυδὶ οσἱτἶἰς σδηποῖ Ὅς οΑ]]δα ονετ- ιῃϊτίοιι5, ἢ Βα 
86ῖ5 ἃ5 ἢἰ5 ροα] 1ῃ6 ταϑιοσγαϊίοη οἵ ἴῃε βαγ]θϑῖ τοδάϊηρ δἰζαϊπαῦϊε, 

τῆι 15, (ῃ6 τοδάϊηρ οἵ τὴς δυϊορταρῇ. Ρτοίεϑδβδοσ ΝΟ] εἶκε 58γ5 (45 
οἰϊεά ἴῃ ἴῃ6 ὈΟΟΚ ὑηαεγ αἰδβοιιβδίοη) : “Τὸ ἱπϊτοάυος 5βἰπρὶε πιοσα 
ΟΥ̓ 1655 σογίαϊη σοττθοίοηβ ἱπίο ἃ σοηηεοίαα τοχὶ οὗ ἃ ἰδῖοσ τεσθῆ- 

ΒΙΟΏ ρίνεβθ ἰῃ ΔΩΥ οᾶ56 ἃ ὀϊζαγγεέ τοϑυ]ῖ ---α ἰοχὶ Μη ϊοἢ ἢᾶ5 ὭΘΝΟΓ 

Θχ ϑίβα ἴῃ [ηϊ5 ἔογπὶ Ἔνθ ΔρρτγοχίηδίεΥ, δῃηὰ νῇ]οἢ τη Κ65 ΤΩΥ͂ 

ΡΠ] οἰορίοαὶ ἰαϑῖθ βδῃυ άοτ.᾽" 

11 15 υμΐοταηαῖα τηαϊ ἴὴ6 ρστεδαΐ πᾶπὶῈ οἵ Ργοΐίεδββοσ Νό] θα 

δῃουὰ ρῖνε ψεῖρῃϊ ἴο δυο δὴ δριπεηῖ. ῬὨ]οϊορίοδὶ ἰαβῖς, 
ἰηάεαά, μδιάϊν σοηβιαἴ65 8η ἀγρυϊηθηΐ, [ἀ5165 Ὀεὶπρ τονε Δ} } 

ποΐ 5 0]εςῖ ἴο ἀϊἰδουβδίοη. 80 ΔΓ 88 ἀγρυμηεηῖ ἰ5 ἀϊἰβοθγηῖθ]ς ὈεὨϊηα 

(ἢε βεηΐεποα ͵υ5ῖ αυοϊεα ᾿ξ 5εδῃηβ ἴο Ὀ6 ἴο [ἢ ϊ5 εἤεςϊ: Βεοδυβε 3ἢ 

δ5 Ὀδδη ουγγοηΐ (ῸΓ 50 ΠΊΔΩΥ σαηζυγεβ, ΜῈ δῃου α τεΐμδε ἴο οοσ- 
τοοῖ ἴἴ ὉΠῚ}1 6 δὴ γϑϑίοσα [ἢ 6 διϊορυαῦῇῃ ἰὴ ἰΐ5 ἰηϊερτιγ. ΤὨΪ5 
ΜΟΙ] τεάυος ἴῃς ἰαρουγ οἵ ἴῃς ἰεχῖμδ] οτἰἰς ἴο ἴῃ 6 ἴαϑὶκ οὗ τεϑίοτ- 

ἰῃρ τῇ τηοβί δοουγαῖθ ἔογπὶ οὗ ἴῃ6 Μαββθογεῖίο ἰοχί. Βαϊ ἰῃϊβ 15 
ποῖ ἴῃς τθαὶ πιδαηΐηρ οὐ Ῥγοίεββδογ ΝΟ] Ἔα οἵ οἵ Ῥγοίεϑββογ [ἢσ. 

ΝΕΙΙΒΕΓ ΟὯ6 ΒΌΡΡΟΞΒΕ5 πὶ νγὲ ἅγῈ ἴο σοπηηδηΐϊ οἡ 3Η 85 ἴῃ βενεη- 

τοϑηῖῃ σεπίυτΥ βοῃοΐατβ αἰά, νους ἰγγίηρ ἴο σοττεοὶ ἰϊ5 τηοβῖ οὐν]- 

Οὐ οἴτοῖθ. ΕῸΓ ἴῃ ἴῃς ΒοΟΚΞΚβ οἱ ϑαπηιεὶ, ν᾿ τῆ Π]Οἢ ΜῈ ἅΓῸ ΠΟ 

σοποοτηδά, ἰἰ 15 ἀν! ἀθηΐ ταὶ ἴῃς Μαβϑβοτοῖίο ἰΘχὶ βυγαγτὴβ ΜΠ ΕἸΤΟΙΒ. 

ὙΝΏΘΙΠΕΙ ν6 ο4}1 1 ἃ Γβοθηβϑίοῃ Οὐ ποῖ, [8 ργαβϑθηΐ σοηβιτυτοη 5 

ἄἀυδ ἴο [ἢ6 δοσυπγυϊαϊεα πηϊδίαΚα5. οἵ σεηϊυτίεβ. [Ιἰ ἰ5 ἀοϊτεὰ 4]] 
ΟΥΕΙ ὙΠ ἰροβϑι] 6 οοἸ]οσαιίοη5 οὗ ψογάβ, ρίοβϑεϑ, ἰδοιιηδθ, [456 

τεδαϊηρβ. ὙΠὲ δίζαττε εἤξοϊ δἵ ννῃϊοἢ ἴῃς ῬΠ]Π]οΪορίςδὶ ἰαβῖθ τηυβὲ 
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Βῃυάδάογ 5 δἰγεδάν ἴπεγθ. [Ιἰ γοπγδίηβ ἵπιθ ἴμαΐ ἴο τεῖηονε ρατὶ οὗ 
1ἴῃ6 ΕἸτοσβ ΨΏ116 Ἰεανίηρ οἴἤοΓβ, ἰ5 ἴο στεργοάυοα ἃ ἰεχὶ νῃϊοἢ ΠΘΝΟΣ 

Ἔχίϑιθα. Βαϊ 15 15 ἱποϊἀθηΐ ἴο 4]} ἰεχίυδὶ οὐ ἰοἰβηλ. Τῆς ταδῖο- 

τί] ἴῃ μαηῃὰ 15 ἤόνεῦ βυδῆηοϊεηϊ ἴοὸ Θη8 Ὁ] 6 ἃ5 ἴο ταίγδος ἴῃς Ἔχδοῖ 

5ἴερ5 οἵ ἰγαηϑβπλβϑίοη δη4 γεπλονε ἴῃ δυτοῦβ ἰῃ ἴῃε ογάεσ ἴῃ ΜΝ ϊοἢ 
186 Ὺ οαηλε ἰηῖο ἴ[Π6 ἴεχῖ. αδϑιογαϊίοη οὗ ἃ Ἰἰοβῖ δυϊοργδρῇ 5 αἰννᾶγϑ 

Δρρτοχίηῃιαϊε, ἴῇς ἀξρτεα οἵ ἀρρτοχίπηδίίοη Ὀθίηρ ἀείθγηϊπεά ὉῪ 
τῆς διηουηῖ οἵ ενϊάδηςεα δ μβαηά. ΤῸ ϑ5ἴορ δῖἵ ἃ οετίδίῃ δπιοιηΐ οὗ 

οοἰτεοϊίοη ἤδη {πε τηδίθγίαὶ ἰ5 ποῖ Ἵχῃδιιβίθα, ἰ5 ἴο Ὀ6 υπίδι τ [] 

ἴο Οὔγ Ορροτγίυηγ. ᾿ 
ΤῊΣ τεδοϊίοη ἴῃ ἔδνοισ οἵ 3Η τεργεβεηϊεὰ Ὁγ Ργοΐδδββου [ἢ 

566 1Ὼ5 [πεγείογα ἀπ) υβι πα Ὁ] 6. ΤῊΪΐβ Θοπιθ5 ουξ ΟἰΘΑΥΪΎ ἴῃ ἢΐ5 ΟΝ ἢ 
βἰδιειηθηῖ. ΕῸΥ ἢδ ἰογηγυ]δῖθϑ ἢΪ5 ΡΥ ΠΟΙ ρΡ] 65 οὗ [αχίθδὶ οὐ  ἰοἰϑηη 

ἴῃ ἃ 8ετῖεϑ οἵ {π65865, δηά ἰΐ ν}}} ποὶ θὲ ουΐ οὗ ρἷαοε ἴο γτερσοάιοα 

τῃεῖὰ ἤδγα. 

“αὶ Ἅετε 3η δηά (ὅ ὅσον δῇ αι }}Υ ροοά, ζ.Ζ. σταπηπιδί δ! 
ὙΠΟ] οἰἰοΠ40]6, ἰεχῖ, (μετα 'β ΠΟ γεᾶβοῃ οσ σῃδηρίηρ ἴῃς τεδάϊπρ 

οὗ 18." 
Τῆς ἀτρυμηεδηΐ ἰ5 (Δ]οῖοιθ. [ἰ 15 ψ)6}1 Κπονῃ ἴπαϊ ἃ ρταπηπηδίῖ- 

ΟἈ}]Υ ἀπο) οἰ ἸΙΟΠαὉ]Ὲ ἰεχὶ οὐϊεῃ ἀγίβαβ Ὀγ ἀ 6] ρεγαῖε αἰτεσγαϊΐοη οη 

(ῃς ρατί οὗ ἃ βογτῖῦε. [Ιῃη ἔδοῖ, ἴῃς. τηοϑὶ ἀδηρογουβ σουγυρίοη5 οὗ 

δησίδηὶ ἀοοσυμπηεηῖθ πάνθ σοπὶῈ ἱπ ΠΟΤΕ ἃ βοῦς αἰϊεπιρίεα ἴο 

βυρδιϊταϊα ἃ 5πιοοῖθεσ τεδαΐϊηρ ἔοσ οὴς Ψνῃϊοἢ ννὰ5 ἴο ἢΐπὰ Οὔδουτγα 

ΟΥ ὑπρταπγηιαῖῖςα]. ὙΤηδ ψεὶ]- Κηοννῃ ἀϊσίατη τῃαὶ ἴπ6 πιοτε ἀϊῃι- 

οὐδὲ τεδάϊηρ ἰ5 ἴο 6 ρῥγείειτεα ἀεγῖνεβ [5 ἔοτος ἔγτομῃ [ἢ15 ίαςῖ. Νὸ 
ἄουδιε τῃς ἀἰϊοϊαπι μ45 βοπηθιϊπηαβ θθεη δρυβεα ; Ὀαϊ, Τρ ἀηάετ- 

βίοοά, τ 15 [ες ἰουπάδιίοη οὗ Ξουηά οττἰοίδιη. Τὴ ρτγαπιηπλδίϊοδὶ 

οοΙτζθοίηεϑβ οὗ 38) 15 ΠῸ διριυπγεηὶ [0Γ 115 οτὶρὶ πα] γ, δηἀ Οὐγ τὰ] ς 

5βου]ὰ τοδὰ : ἔψάφγε (5. απή Ἰῃ τοῖο ναγίαπέ γεααϊΐησς, ὀοίλ δοίην 
γανιρια Πεαίν ἐπί δέν, ἑλεν λαῦε ῥτίτοα ἰδοὶα ἐφμαὶ εἰαῖηις τ 

αὐοηἤο», αμα {ες ἀφείσίοπ ὀεμυέεη ἑάονι πιμδί ὁξ γισαΐξ οπ ἐλε 

φγομμα 97 ἐμίεγπαὶ ῥγοδαδιἠέν. ΙΤπ ἴῇῆ6. πδίυτε οὗ ἴῃς οδ86 ἴῃ8 

(τεαπθηῖ νεγάϊοϊ πηυδὲ ὈῈ ποπ ἐφμεί. 

“42, μετε 3Η βἴονβ ἃ γουηρεσ τεδάϊηρ, [παῖ 5, οης Ὀαβεά οὐ 

ςοττεοϊίοη, [5 πᾶν Ὀὲ τειηαγκεα δοοοσάϊηρ ἴὸ ὅ ; Ὀυΐϊ ψε τηυβὶ 

ποῖ σἤδηρε ἴῃε ἰεχὶ οἵ 3Η." 
ΠῚ τὰ δυῖποσ ννῖϑῆεβ ἴὸ ρα] 15} δὴ δἀϊιίοη οὗ [6 Μαββογεῖίς 

τεχῖ, [Πέτα ἰ5 πὸ οδ)]εοτίοη ἴο ἢΪ5 ἀοίηῃρ 50, δῃά ννὲ οδῃηῃοῖ Πο]α Ὦἢϊπὶ 
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ἴο πιοῖε ἴδῃ ἢὶ5 ἀνονθά οὐ͵εοῖ. ΤΠ Πα 5εῖβ ουϊ ἴο γεΐϊονε ΟὐἱΥ 
τΠι6 ρταπηγη δία} αὐ: 6}} 161 0]6 τοδάϊηρθ, ἢ6 ἢ85 ἃ τρῃϊ 50 ἴο ᾿ϊπιῖξ 

Βίπηβα!, Βαϊ ᾿ ἢδ ἰ5 δηἀεανουτγίηρ ἴο υπάετβίαπα ἴῃς Βοοϊκβ οὗ 
ϑαπῖι6 1] (αηα τΠαὶ ἰ5Β (6 οὔ͵]δεὶ οἵ ἃ σομηπιδηίΐδγυ), μετα ἰ8 ὩῸ 

ταᾶϑο. ΨὮΥ ἢς 5ῃου]ά τεϊδίη ἃ γεδάϊηρ νη ϊοἢ ἢς υε ϊενεβ ἴο μᾶνα 

ςοπλα ἰηῖο ἴῃς ἴοχὶ Ὀγ ἴῃς “ σοττεοιίοη ᾽᾿ οἵ ἃ βοῦῖθε. 
“4. ετε (5 38ῃον8 ἃ δέμς 85 οοιῃηραγεά ψίτῃ 3Η, [Π]5 τπιυβὲ Ὀ6 

δοσαρίεα ον νῆῇδγε ἴῃς οοπηδχίοη σοιηρεΐβ 05. Βυΐῖ ὄνεὴ ἤεσε 

ΜῈ Πηιδὶ ΓΟΠΊΑΙΚ : 

“(4) Ὅῇα ἰπβεγῖβα βεηΐθησα οὗ (5 πιᾶν πᾶνε Ὀδεη ἱπιεγροϊαἰεά, 
δπα 50 ψῈ οδηποῖ ὃ6 οογίδίη ἴπδὶ νγὰ 40 ποῖ δοσερίῖ νι ἰδ τηδίϊετ 
ψ ΠΟ ἢ ἀἰά ποῖ Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃς ἰοχί. 

“ (δὴ) Οἴϊδη τῃ6 δέω οὗἉ (6, ἐνεη ᾿πουρῇ (δοσοτγάϊηρ ἴο οὐχ ἰάθα5 

οὗ 51}]6) 11 ἢϊ5 βι)ο τη ]}Υ ἴῃ ἴῃς σοηϊοχί, [165 ἀπά δ (ἢ 6 βυδβρὶείοη οὗ 

Ῥεΐηρ δῃ δάάϊτίοη οἵ τῃ6 ἱγδῃβιδίοτγβ ; δῃηὰ ἰζ 1 ἴ5 τηδῖ, 11 οδηηοῖ 

Ποπῖα ἰηἴο σοπϑι ἀθγδίίοῃ." 

Τὸ τη 5 ἴξ ϑῃου! ἃ Ὀ6 τειμασκαα ἰῃδΐ [ῃ6 Ἰοηροσ ἰοχῖ 15 αἰ ψᾶγβ 

ΟΡΘΙ ἴο βυβρίςίοη. Οὐ βεγναίίοῃ βῆονβ [πὶ δη δησίεηϊ ἀοουπιεηὶ 

8 ποτα ᾿ἰΚεὶγ ἴο Ὀ6 ἱπιογρο θα ἴμδη ἴο Ὀ6 δ γανίαῖϊεα. Βαϊ (ἢϊ5 

τοῖα βῃουϊά ποῖ ὃ6 ἰυτηεά ἀραϊηϑι (ὅ δἷοηε; ᾿ξ ϑδβῃου]ὰ Ὀ6 πιδάς 

δέπεῖαὶ: 71:4 γ0]05 ο΄ εἰιδ» Ἰεχέ ἴς σωσῥίαίομς ππέδος τοῦ ἰϊεσυεν 

2γοῤαδίς εαμεό οΓ αεεϊδηίαὶ οηδείομ. ΤῊΘ ηγοϑῖ ρσόῦαῦ!α οδυβα 

οἵ οπιϑϑίοι 15, οὗ σοῦγϑε, μοτηβοί(αϊθδαΐοῃ, δηα 115 ἰ5 85 ΠἰΚεὶγ ἴο 

αἴεοι 18 45 ἴο δῇεοϊ 08. ὅϑδνθσαδὶ οαϑε8 γῇετα ᾿ἃ ἢᾶ5 ὑπάἀουθίεα!ν 
αἤεοιεα 18} ἅτε ποιϊςβά ἴῃ 15 σοπιηθηΐατγ. [τ σδηηοῖ Ὀ6 βἤῆονῃ 
ταὶ τὲ ἰταπϑίδϊογβ οὔ (6 πιδάάε ᾿πβεγιοηβ ἴῃ {πεὶσ ἰεχί. ΑἹΙ τς 

ονίάεποα ροαθβ5 ἴὸ 5ῃον ἴμαϊ {ΠῸῪ {τα ἴο τθηάογ ἴῃς ἰοχὶ Ὀείοσε 

16π|. ΤΏ ἀδηροσ οὗ ἰακίηρ ονϑὺ ἱπίεσροϊαϊε τηδίϊοσ ἔχοι Ωῦ, 

ψ ἢ ἃ ρεηυΐης τεδαϊηρ, οδη 5οδγοεὶν Ὀς οΑ]]εἀ σοηδίἀοσαῦϊΈ. ΤῊΣ 

τεχὶ οἵ (5. μας ἰἰ56][ ϑυῆεγτεὰ ἴτοτὴ ἴμῈ οσγάϊπασν δοοίἀθηῖβ οἵ 
ττδηϑπλ βίο, 8. 4}} ψὰ πεβα ἴο 88γ. 

“4. (ᾧ σοιηδβ ἱπῖο σοῃβι ἀθγαϊίίοη ΟἿΪΥ ἤεγα 38) μᾶ5 τε] ὈΘΘῃ 
ςοττγυρίοα, δηὰ ἐνεη τΠδῈἢ οηὶγ : 

“(4) ἴῃ αᾶϑε (ὅ μαά ποὶ [1561{ τῃ6 οοτταρὶ τοδάϊηρ Ὀείοτε ἰξ. 

“ (δὴ) ἴῃ οα86 (ὅ ἀο68 ποῖ 5μον ἃ οοττεοῖ, θυϊ ψῇογ αἀἰνεγροηῖ, 

ἰεχῖ. 

“(ὦ [πῃ οδβε 3Ηῆ σδπποῖ ὈῈ βηεηαβα ἔτομὴ 15 Οὐ σεβοῦγο δ." 
Τῆς παῦε τῃυ5 ἐοτηγυαϊεα ργονεβ ὕ561655 ἴῃ ρταοίίςε. ΤὨς ἰἀϑὶς 
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οὗ [86 οτς 15 ργδοίβεὶυ ἴο ἀΐβοονεσ ἤδη Πἰβ ἰαχὶ ἢδ58 σεν Ὀδθ 
οοττυρίοα (ἐπζεζε). Ὅῆδ τηοϑὶ ἀδηρθγουβὶ σοττυρὶ ρᾶββαρθβ ἅΓα 
1πο86 ψνὨϊοἢ βθαπὶ ἴο τοδὰ ψἱτῃ ρογίεοϊς βιῃοοίῃηθθθ ὙΠῈ ρῥτοθαὶ 

νάϊυς οἵ (ὅ ἰ5 τῃαϊ ἴξ ο4115. οὐγ αἰϊθπίίοη ἴο 7ι5ῖ βδιιοἢ ραβδαρεβ. 
ΤὨε Πἰπιϊτϊδτίοη οὗ Οὐγ ἀ5εὲ οὗ (ὅ ἴο ἴμε οδϑεὲβ8 “ψῆετε 65 μαὰ ποῖ 
ἰ156 1} τὴς σοτπαρὶ τεδάϊηρ ὈῬείοτα τ᾿ 5. 4580 0.561685 ἰὴ Ὀγδοῖίοθ. 

ὍΤὨε οτς πλαβὶ δἰνναγβ ὈΘΑΓ ἴῃ ταϊπα [πε Ροββί ὉΠ παῖ (ὅ ἱπεὰ ἴο 

τεηάεγ (μῈ τεχὶ ψῃ]Οἢ να Πηά ἴῃ Οὔγ σορίε58. ΤῊΪ5 ἰβ 50 τη ποῦ ἃ 

ῃλδῖϊεσ οὗ σουτβε ἰῃδὶ ἰΐ ἰ5 Πθεα 655 ἴο βῖαίβ 11. Τεχίμδὶ οὐ ΠΟ ἴβτη 15 

ΔΙΝΑΥΒ ΠΊΟΓΘ ΟΥ 1655 5:10] 6 οἴἶνα ; ἴῃ ΠΊΔΩΥ σ4565 ἴπαϊ Δτῖβθ, ΟΡ πΙΟἢ5 

Μ}} αἸῈσ. ϑούηδ ψ1}} δα ρροβε ἴῃς γεηάετίηρ οἵ (ὅ ἴο ὕες Ὀαβεὰ ου 

ἃ ἀϊνεγρεοηῖ ἰοχῖ, ψἤεΓα οἴμεγβ 566 ἴῃ ἴΐ δὴ δἰϊετηρῖ ἴο ἰσαηβὶδῖθ Οὐ 

ἴΗ. ννε τὲ σοῃ)ρε] δά ἴο τμᾶκε δ οννδῆσς ἴοσ [5 ἀϊβέγεηςς, ἢ 
ἴδε ἕορε ἴμαὶ ἴεγα Ψ}]1 ὈῈ ἃ ρτονίῃρ σοηβθηβιβ οὗ ἡυάρτηθηΐ 85 

Ἐπη6 ρο65 οη. 

ὙνΒεη ( μᾶ5 ἃ " σοστεοῖ Ῥυῖ ψῃογ ἀϊνεγρεηὶ ἰεχῖ,᾽ 115 τ ΒΕ ΓΠΟΙΥ͂ 

ἰ5 οὗ [π6 Πίρῃμαδϑῖ ναϊὰθ. 11 πιὰ ἤᾶνα ργδϑεινϑα [0Γ ἃ5 ἃ τεδαϊηρ 
μοῦ Ὀεσδηηα {6 ρ]0]Ὲ ἴῃ οὴς οὗ τε δησεβίοτβ οἵ 3Η, δηὰ ψῃϊο ἢ 

ψὰ5 ἴπεη ΑἸϊεὰ ἰπ οἡ σοπ͵θδοῖπγα ὈΥ ἃ βοῦῖῦαθ. ΟΥ̓ἷΐ πιΔΥ 5ΠΟΥ͂ 
ὙΠ εγα ἃ ἰοχῖ, γον οτὶρίηαὶ, ἢὰ5 Ὀδθη ΡΟΓρΡΟΒΟΪΥ ΟὈβουγεα 50 85 

ποῖ ἴο οεηα Ἰαΐεσ το]! ρίουθ βυβοθρτ Ὁ Π}|68. ΟΥ̓ δραΐῃ, ἰἴ ΠΊΔΥ 

ΒΟΥ ἃ ΡᾺΡ Μηϊοῃ ἢδ5 Ὀδθθη αἰ δγεηιν ΠἸ]εἀ ἴῃ, ἰῃ της ἀϊβετγαπιὶ 
ΠΟρΡΙΈ8. ἴῃ ποῆβ οὗ ἴπε86 σᾶϑεβ ἰ5 ἴἴ τρῃϊ ἴο τϑίιβε [6 ἢεὶρ 

οἔὗ Φ. 
Ὑνμαῖ ἰ5. πιδδηὶ Ὁγ εἰηθπάϊηρ 3ῆ ἴτοπι ᾿ἴ5 οὐσῃ τεϑοῦσοθβ (ως σἱελ 

λεγαμ6) ἰ5 ποῖ οἷδασ. Τῇ ρῆταβε τπηῖρῃς ἀεβοῦῖθα δτηεηάαδίίοη ἔγτομῃ 

Ηεῦτεν Μ55., δηὰ ἴΐ ἰβ ενίάδης ἴῃδι ἴῃ 656 τηιϑῖ ποῖ θὲ περ]εοιεά. 

Ουγ ττουδ]ς ἰ5 {πὶ [ΠΕ ἅγα δηΓ γεν ἰπδάεαηϊαῖα --- [ΠΥ ἀο οὶ 

βυρρεβῖ ἃ ΓεΙ  αὙ ἴογ (ἢ τηοϑὶ ἀεβρεσαῖς ρᾶββαρεβ 'ἴῃ ἴῃς Βοοῖκβ οὗ 
βαθεῖ. Ενθη νῇσθγα [ΠΘΥ 566ΠῚ ἴο ρῖνε 5 ἢ6ΙΡ ἴΠΘΥ τηδῪ Ὀ6 5[1- 

ὈΪγ ῥτοβεγίηρ ἱπρβθηΐοιιβ σοη͵θοῖιγεβ οὗ ἴῃ 6 βοῦῖθθθ. [Ι͂ἢ ΔΩΥ οᾶβα 

1Π6γ σαῃποῖ οἰαίμλ 6 δητ αν νν]ο ἢ σετίδ!]Ὺ ὈδΙοηρβ τὸ {Πε τεχὶ 
οἵ Φ. 

Βυῖ εἰηδηάίηρ 3ζΗ ατς σἱολ λθγαμς ΤΑΔῪ ῬΟΒΒΙὈΪΥ τηθδῃ σοηϑίσαοί- 
ἴῃπρ ἃ ἰοχὶ ὉΥ ἀπδίορυ, ου ἴῃς δαβὶβ οἵ ράαγα]]εὶ ρᾶββᾶρββ, Οὐ δο- 

σοτάϊπρ ἴο Κπονη Ηδῦτγεν υϑᾶρε. Βαϊ [ἢ 15 15 βἰ ιρὶν σοπ)εοίαγαὶ 

επγχεηάαϊΐοη. ᾿ἥε οδηηοῖ ἀο ψίῖπουξ οσοπ͵εοίατα, Ὀὰϊ ἰξ δῃουϊά Ὀ6 

ΟἿΥ ἰαϑὶ τϑϑοσῖ, ἀηὰ ἰξ βῃου]ὰ τοὶ θὲ ρυΐ ἰὴ ἴῃ6 βᾶγὴθ οἶδβδ ΜΗ 
2} 
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δπηοηἀδίίοη οὐ ἴῃ6 ὈαϑὶβΒ οὗ ενϊάδηος, ὄνθὰ τῆς ονίάδηςς οὗ ἃ 

νεΓβίοῃ. 

Ουὖυζ ςοποϊυδβίοῃ ἰ5 {πὶ ἴμ6 δχερείε σδῃηοῖ σοηββί ΠΕ 5εῖ ἢΐ5 
δἷτὰ 5ῃοτῖ οἵ ἴμ6 δι] δϑι δἰϊδί δ ]6 ἰεχῖ. 

Π. ΤΌΌΙΑΝ ΑΝῸ ΤΗΕΟΌΟΤΙΟΝ 

Α59. ἢὰ5 Ὀδθη ροϊηϊεά ουἱ (Ιηϊτοαἀποιίοη, Ὁ. χχχὶ), ἃ ἀϊβείηςι 
τοοθηβίοη οὗ ἴῃ6 Οτεεκ ΟἹά “Γεβίαπηθηΐ 18 ργεβεγνεα ἴοσ ὺβ ἴῃ ἴῃς 

εὐἀϊιίοη οἵ 1ἀρᾶτάθ. ΤΗΪΐβ γεσθηβίοη μ858 θθεη Ἰἀθητβεα Ὀγ 1 Αραγάς 

ϊπλ561{ ἢ τηδὶ οὗ Ιλιοίδη, οὗὨἩ ψῃϊοῃ να ἄτα ἱπίογπιε ἃ ὈῪ }6τοπιθ. 

ὙΥηδὶ ἰ5 δοῖυδ!ν 6ϑιδὈ 5ηεαὰ ἀρουὶ ἰὲ 15 τῃαϊ ἰξ τερτγεβεηῖβ [6 ἱεχὶ 
οὐτγεηΐ ἴῃ (οηβίδπηηορ]ς ἴῃ ἴπ6 ουτί σεπυγΥ. 

ΤἼε εχίϑίεηοα οὗ ἵψο βδυςἢ ἀϊνεγρεηΐϊ ἰεχῖβ 85 ἅγα δηδοάϊδα ἴῃ 
τη15 (7) ἀπά ἴῃ τῆς σοάεχ ψαιίοαπιι (8) ρσεβθηῖβ βοῦης Ῥγοῦ]ε πΒ 
ΜΠ Οἢ ἀγα γαῖ (Γ ἔτοῃι βοϊυτίοη, θαϊ ἴο ψ]οἢ ἴῃς αἰἰθηποη οὗ {86 

ΤΕΔΑΘΥ ΠΊΑΥ ὃς αἰϊτεοῖεα. 

Το Ῥαρίη ἢ, να ἀγα πα ῦ]ε ἴοὸ 5δᾶῪ ἤδη δηά ψῆεστα [ἢς ατεεκ 

ἰγδηϑδιίοη οὗ [ἢ 6 ἢἰδίογιοδὶ Ὀοο ΚΒ οἵ (μ6 ΟἹἀ Ταεβίαπηθηῖ ψὰ5 τηδάδ. 
Τῆς ἰτδάϊτίοπαὶ δοσουηὶ οὗ ἴπ6 οτὶρίη οἵ ἴμ6 ϑεριυαρίηϊ 15. σοη- 

σογηθα ψ ἢ της Ῥεηιαϊευςῇ δ᾽οηθ, ἀπά, ἐνεὴ 1{1{ νεσα {γαβινουίῃγ, 

τ σου]ά τῆγονν πὸ Ἰρῃξ ἀροη τῆς ἰγδηϑβιδιίοη οἵ {πε ἢϊβίογίςδὶ ὈοοΚβ. 

1 5 παῖαγαὶ ἴο ϑᾳρροβε [ῃαϊ νᾶτίουϑβ δἰϊειηρῖβ ψΕγα πηδάε ίοσ ἴπεβε, 

δΔη τ[ῃδἴ ΟὔΥΓ σορίεβ γεργεβεηΐ [6 τ ηρ! ηρς οὗἩἨἁ 1Π688 νὰ Ποὺ 5 ἴγδῃ8- 

Ἰαϊίοηβ8. γε ἢᾶνε ἰηΐεγηδὶ ενϊάδηςς τπαΐ ἴνο αἰβιίηοι νεγβίοῃβ οὗ 

τῆ6 ΒοοΚ οἵ Ππάρε5 ψεγε συγγοηῖ," δηὰ τῃδὶ ἴΠῈῪ μάνα δα οοη- 
(ουπάεα ἴῃ οὐυγ δἀϊίοηβ οἵ (5. Τῆς σοπάϊτίοη5 ψῃϊο ἰην θα ἴο 

ἱπάερεπάβδηϊ αδἰϊετηρῖβ δ ἰγδηβίδιίοη ἀγα ἴπ6 88π|6 ἔοσ ἴπ6 ΒΟὺΚβ 
οἵ ϑδγηι6] ἃ5 ἴοσ ἴῃ6 Βοοκ οἵ υάρεβ8. Ενδβῃ ἴΓ ἴπεγε ψαγα οἠς 
νεγβίοη ἢ οἢ βεσνεὰ ἃ5 ἃ 505 γαῖα) [ῸΥ 41} ἰπῈ σΟρ 65, [Π6 βου 65 

οἵ τπαὶ ἄγ, 50 ἴδτ 85 {πεν μδὰ βοτης Κπον)εᾶρε οἵ Ηεῦτεν, τνου]ά 
ἴδε] δὲ ΠἰθοτῚΥ ἰὸ δἰῖεσ οὐ ὀχραηά {πεὶγ ἀγομε ρα, 50 ἴμδὶ ἴῃετε 

σου] 5οοη ἈρΡΡΕᾶγ ἴο ὃ6 “85 ΠΊΔΗΥ νΕΓβΙΟἢ5 85 ἴῃ τα Ψ6͵Ὲ ΟΟΡΙ65," 

85 νν85 δἰϊογιναγὰβ ἴῃς σδβὲ ψ ἢ της [τη ΒΙΌΪ6. 
ΤῊῆε 5ἴαῖα οὗ [Ὡϊπρβ ψῆεη ΟΠ τ ϑιίδη βου πο δυβῃὶρ Ὀερδῃ ἴο ἰηϊογαϑὶ 

ἰδεῖ ἴῃ τπε ΒΙΡΙΙ ΑΙ ἰεχὶ ἰβ τηδάθ Κποινῃ ἴο υ8 ὈΥ ἴῃε ἰαδουτβ οὗ 

4 Μοοτε, Κμάρες, ὈΡ. χὶὶν--αινί. 
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Οτίρεη. ΤἬσαβα ἰδθουγβ ἅγα νἱβί δ] 1Πυβιταϊε ἃ Ὁ. ἃ τϑσοθηιν τθοονυ- 

εγεὰ ἐταρτηθηῖ οἵ ἴπ6 Ηεχαρα," ἃ5 6 ]} 85 βεῖ ἰοσίῃ ἴῃ ἴῃ6 ἀδβουρ- 

τἰοη5 οἵ ἴπε Εδίμειβ. ΤΏΘΥ ἰπίθγαδὶ ἃ8 πεσε Ὀδοδιβθ ἴΠῈῪ τᾶ κα 
Κηονῃ ἴο υ8 ἃ ΠυΏΌΕΥ οἱ ἀϊεγεηϊ ἰγδηβιαἰϊίοηβ οὐ ἴῃς ΟἹὰ Τεβία- 

τιθηΐ ἱπῖο ατεεῖκ. Βαϑίάθβ ναὶ ἢ6 βιιρροββά ἴο ὃὲ ἴῃε ογὶρί δὶ 

ϑεριυδρίηϊ, Οτίρεη μά ἴῃ ἢἷ5 ῃδη45 Ααυΐα, ϑυπιταδομι5, δηᾶὰ Τῆθο- 
ἀοϊίοῃ. Βεϑβίά6δϑ ἴπ686 ἔουγ, ἢ6 ψὰ5 δοαυδίηϊοά ψ ἢ ροτίίοηβ οἵ ἃ 

ΒΕ, οἰχῖῃ, δῃά βενθηῖῃ. Βυΐ ἰξ ἰδ ποῖ ΠΟΘ ΘΒΑΙΥ ἴο ΞΌΡΡΟΒα ἴπδὶ 
411 τὴε Οτεοῖκ ἱγαπϑίδτίοηβ ἴΠ6η ἴῃ Θχίδίδηοε ψασα Κπονῃ Ἔν ἢ ἴο 

1}15 ᾿Ἰηἀείατίσαῦ!ε βοῆοϊασ. ὍΤῊΘ ΘΟΠΙΓΑΓΥ 5 ἴῃ 6 (456, ἔογ οῃ6 οὗ ἴῃ 6 
ὕνο [γα ηβἰδιίοηβ οὗ ἴῃ6 Βοοῖ οὗ [ρι65 5668 ἴο δᾶνε ἐβοδρβὰ ἢΐ5 
ποιίςα. 

11 5. ὨΕΟΘββάσΥ [ῸΓ ὺ5 ἱπεγθίογα ἴο δχεγοῖβα σδυζϊίοῃ ἴῃ ἰγεδιηρ 

τῆς Οατεεκ τηδίθτίαὶ ἴῃ οὐσ ροβϑεϑϑίοη. 76 5ῃου]ᾷ ποῖ οοηΐξαβε ουγ- 

56Ἶἶνεϑ ὈΥ Δϑϑιπηρ ἴΠαΐ 411 οὐγ ΜΘ5. ΟΥ Τβοθηβίοηβ ἃγα ἱπβιιεποεά 
ὈΥ οπς ΟΥ̓ ἃποῖπεσ οἵ ἴῃ6 νεγβϑίοῃβ Κπονηῃ ἴο Οὔρεη. [{ 9βϑῖηβ 
Ἔβρεοῖδ!]ν ἀπαεβίγα]8 ἴο ροβίυ]αϊα νϑτουβ ἠοστηβ οἵ [686 νεγϑίοῃβ, 

85 ἰῃουρὴ ψὰ οουὰ ἀἰδιϊηρυ 5 ἃ ἢγϑβί, βεοοηΐ, δπὰ ταϊγά βαἀϊίοη 

οἵ ϑυιηπηδο 5, 85 πηδηγν οἵ Τῃεοἀοῖίοῃ, ἀπά 50 οἵ {πε οἴεῖβ. 
ΤΒαὶ (ἢ ]5 σανοδὶ ἰ5 ποῖ ὑηςα]] θα ἔοτσ ἰ5 1]υβδίγαϊεὰ Ὁ ΜεΖ ἴῃ ἢἰ5 

Ε5580 οἡ ἴἢε ΒΙ0]ε οἵ Τοβερῇυβ. 7 [Ιἢ 1ῃϊ5 ὈΟΟΚ 16 δυΐῃογ ρίναϑ ἃ 

ΨΕΙῪ ἰηδίγαοσίίνα σοι ρατγίβϑοη οὗ Τοβθρῆυβ ψιἢ τῆς ἢἰδίοτί αὶ ἀαΐα 

οἵ Τ]υάρε5 δηὰ ϑάπλιεὶ. Τῇ βἰδϊεπιθηῖβς οὗ ἴῃς 4πφιίϊες τὰ 5οῖ 

5άε ὈῪ 5146 ψνίτἢ τῃοβς οὗ οὐυγ 3Η δηὰ νι ἴποβε οἵ ἴῃς ἀἰβγθηῖ 
τεσθηβίοῃβ οἵ (6. Ηἰ5 σοποϊυβίοη 15 [ῃδἱ [ βαρῇυ5 (Ο]ονν5 [Π6 τοχὶ 
οὗ [λιοϊδη. ΤῊδ ΠΘΟΘββαγΥ Ἰηθγεηοα ἰ5 ἴπαὶ (ῃς εχ οὗ [μιοΐδη ἰ5 

οἰάδτ ἤδη [λιοίδῃ --- ἴοσ [οβαρῆι5 τοῖα ἴχγὸ σδηϊατγίεβ Ὀείοσε τμ6 

{π|6ὲ οὗ [κιοΐδη. “ὙὍμεῖα νοτα ὑνοὸ ατθοκ ΒΙΌ]65 Ὀείοτε [Π6 εἶπα 

οἵ Οήρεη, ἴῃς ἰοχὶ οἵ ΚΒ δῃὰ [15 σοηρΘΏΘΓΒ, ΡΓΟΡΔΌΪ πδιϊνε ἴο 

Ἐργυριῖ, δῃά 4 ϑυτο-α]ίδη ΒΙ0]6, Ὀεϑὶ ργεβεγνεὰ ἴῃ [6 50- δ]δὰ 

Τκιοΐδη ἴοχι᾽" -- [ἢϊ5 15. 16 σοποϊυβίοη οὗ ΜΕ62, δηά ἰξ ἰ5 ος ψῃϊς ἢ 

ἍἜΕ ΤΊΔΥ ῬΓΟΥ 5 ΟΠ] Ϊν δοςερί. 

Πουδιὲ Ὀερίηβ ἴο δϑϑετί ἰ1561{ δἱ [Π6 πεχῖ βῖδθρ ἴῃ [ἢ 6 δυριιπηδηία- 
τίοη. Οὐ Διῖμοσ ροό5 οἡ ἴο ροϊηϊ οὔ ἴῃαἱ Οτίρθη Κηενν ἃ Οτεακ 
ΟΙά Τεβιδιχθηΐῖ, ἢ ϊοῇ ἢς οα]16ἀ ὈΥ ἴῃς πᾶπιὲ οὗ Τῃεοάοϊίοη. Οη 

5. ΚΙοβίεσπιδηη, " Ὀΐϊε Μαϊδηάεν Εγαρστηθηὶ ἀδγ δχαρα," ΖΑ͂ ΤῊ. ΧΝῚ. Ρ. 334 Ν᾿ 
1 δὲς διδεῖ ἐες )γοτεβάμς ὠπίεγεμολέ ὦν δμοὰ ΚῚ ΡΠὋ’ ἀθν ἀγεολδοίορίφ. Βαϑεὶ, 

1805. 
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τῆς Ὀ4518 οὗ οοτίαϊῃ ταβοη δποαβ Ὀεΐναεη οὐσγ Γοΐδη δηᾶ ἴῃς 
1ταρταθηῖβ οἵ Τῃβοαοίίοη, ἢ6 σοηο] 65 ἴμδῖ ἴῃς ἵνο ψγεσα δ] εὰ ἴῃ 

806 ΨΥ. Ηἰδε ἰοσηγυϊαῖεβ ἢϊ5 Θοηο] υδίοη ἰῃ ἴῃ νψοσγὰβ: “ὙὍῇὲ 
Ῥηπηῖῖνε 1κιοίδῃ ἢ85 Ὀδσουλθ ἃ ρτἰπηϊἶνε ΤὨδοαοιίοη ; Ὁ ὈγΥ ΒΊΟΝ 
δε πιεδῃϑβ μαι Τ' 18 ΟἿΪΥῪ ἃ σοργ οἵ Οτίρεη᾽ 5 Τῃεοἀοιίοη, απὰ τὶ 

ΔῊ ΘΑΙΪΕΙ ΘΟΡΥῪ ΟὗὁὨ [Π6 58π16 νειβίοῃ νὰ5 ἴῃ6 ΒΙ0]6ε οἵ Τοβερἢι3. 
Τῆς ῥτοροβϑιτίοῃ ἰ5 88 οἱ θη ΕἸγ ἱπηροτίδηϊ ἴο ννασταηΐϊ Ἔχδηλ δι οι. 

πῃ οτάδσ ποῖ ἴο σοηίουπα τὨϊημχ8 ἰμαὶ αἰβετ, γα βῃουϊὰ ἀνοϊὰ 

δϑϑυμιίηρ ἴπαὶ ἴῃ ΘΓ νεσα οἴπεσ [λιοΐδηβ [μη ἴῃς οἴη Κηονῃ ἴο 

8, ΟΥἮ Οἴμεῦ Ὑπεοάοιίοηβ ἴδῃ ἴἢ6 ΤΠεοάοιϊίοη νῇοβε ἐγαρηιθηῖβ 

δᾶνα Ὀδθὴ ῥγεβεῖνεά ἴο ι5. Ουὐγ ἴψο Κπόονῇ αυδηι 65 ἀγα τη 6 

τεοεηβίοη οὗ Τ' ἴῃ τῇς εὐϊτίοη οὗἩ 1ἀραγάς (οῦ με Μϑ55. οἡ ψῃϊο ἢ 

τῃαι εαϊτίοη 5 Ὀ4564), αηὰ ἴῃ ἐταρτηθηῖβ οὗ Τῃεοάοίίϊοη οοἰϊεοϊεά 

ὉΥ ΕἸεΙὰ ἴῃ ἢἷ5 δἀπίοη οὗ ἴῃ6 Ηδεχαρὶα. Οὐχ ἴδϑὶς 15 ἴο σοπρασγα 
ἴῃ686 ῶονπ ἂπα τδηρὶῦ]6 δηκ 1165, Δηα ποῖ ἴο σοηΐξα56 Οὐυτδεῖνεβ5 

ψἰἢ Πεῖγ ἀπκηονπ ρτγεάδοδββοβ. Ρτεάθοαββθοιβ [ΠΟΥ ἀοιθι1]655 
μά, θαὶ {Π686 ἃγὲ ἃ5 γεῖ ουξ οὗ οὔγ τεδοῇ. 

Βείϊηρίηρ ἴπε τεχὶ οὗ ἃ δηὰ Κὶ ἱπῖο [6 οοπηρατίβοη," [με τεϊενδενῖ 
ἴδλοῖβ ᾶ16 85 (Ο]]ον8 : 

1. Οἱ 144 ἰπβίδηςεβ δάδυςεἀ ὮὈγ ΜεΖ, ἴπεσε ατὲ ἀυφμίνῆνε ἴτι 

ὙΠ οἢ ΠΟ 86 ρἢ 85 ἄρτθο5 1 [ἢ 6 ἰαχὶ σουηηοη ἴο ἴΠ6 ἴἤτες Οτεα κ 
μνίτηεβθε5 ΒΨ, ὙΠΟτα ἃτὰ ἐίρλνν-ἐἰρλ ἴῃ ποἢ ἢς ἄρτεαβ στ ἢ 
πϑίῖπεγ οης οὗ ἰ(ῃε ἴἢγεθ. Οἰαὶ οἵ [ῃ6 τειηδϊηεσ ννὲ ἀϊβοονεσ σεϑερε- 

“έπ ἴῃ ΜΏΪοἢ 6 πῖᾶγ 6 (Αἰ ΤΥ σουπιοα ἔογ 1’, ἰῃ σφύδρι ἢ6 ἄρτεαβ 

στ ΑΒ. ἴῃ ρων ψ ἢ ΒΤ ἰὴ δύο νὰ ΑἸ, ἢ ]]16 ἴῃ ΟὨΪΥ πα οϑῃ ἢ6 
Ῥε 5ἰὰ ἴο ρὸ ψ ἢ ΒΚ 85 ἀραίηβί ἴῃ6 οἴμευ ἴνγο ν τη 65565. 

ΤὨΕ ταβυϊὶ 5 ἃ παραῖϊνε οη6. ΤῊΘ ἰάγρα πα πΊΌεσ οὗ ἰηβίδηςαβ ἴῃ 
ψ ΠΟ ]οβερἢ5 ἄρτααβ ΜΊ πο ΕΓ οηα οὗ οὐχ ἴἤγεε ἰογπηβ οἵ ἴοχὶ 

βῇοννθ ἴμδΐ ἢϊ5 ΒΙ0]6 οάπηοὶ ὃὲ ἰἀεηῆεα νυ] εἰ Ὶ οὴς οὗ [ῃ 656. 
Βαϊ δ5 Ὀεΐνεη {ἢ ε586, ἢἰ8 ΒΙΌ]6 ἀρργεοϊ δΌ]Ὺ σεβει]εα Τ᾿, ν᾿ βεγεαβ 

ἦϊ 5665 ἴο ἤᾶανα 4 ῃ0 σοπηδχίοῃ ψ ἢ ἴῃς ἰγρα οἵ ἰεχὶ ῥργεβεσνεὰ 

ἴῃ Β. ΑἸΠουρἢ παραῖϊνε, τηϊ5 τεβϑυ]τ 5 8ῃὴ ἱπιροτίδηὶ οὔθ. [1 
ἰηάϊοαῖθα [παῖ ἴῃ6 ]οβερῆιβ ἴοχὶ δῃουϊά 6 σουηϊεά 88 ἃ βεραταῖα 

τεσδηβίοη οἵ (5. 
2. Οοπιρατίβοῃ οὗ ἴμ6 ἴνο ατϑοῖς ταχίβ βῆονβ μαι ἵ' ἰ5 ποιίςα- 

ΔΌΪ 116 ἴμδη Β, Ι ἴῃς ἢγϑὶ δἱχ ομπαρίοθυβ οἵ ϑαπλιαὶ, ἀρουῖ ομ8 

4 Τῆς ἱπαυΐτγ 5 οοπῆηεά ἴο ἴπμε Βοοῖκβ οὗ ϑαπιυεὶ. 
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τεηἢ οὗ ἴμ6 πογάβ ἴῃ Τ' ᾶγα Ὠοῖ ἴῃ ἢ ---- Ἴνϑσ 4400 ἴπ οῃ6, ἴο ἀρουῖΐ 

40οο ἰῃ ἴπε οἰμεσ. ὍΤῇα αἰδρτορογίίοη ἰῃ οἴμεγ ραγίβ οἵ ἴπ6 Βοοῖ 

5 ηοῖ 580 πηᾶτκβά. Βαῖ ἰΐ 566 π|5 58ἴδ ἴο 58 [ἢδἱὶ [ΠΥ αἰ εσ ὈῪ βανθῃ 

ΟΥ̓ εἰρῃϊ ρεσ σεηΐ, ἴῃ λέμε Ὀείηρ δἰ πιοβῖ πΠ ΌσΓΆΪΥ οἡ {Π|6 5:6 οὗ "΄ 

3. Εχατηϊηδίίοη ἰηἴο ἴῃ6 παίατα οὗ 11}}15 Δ ἸΟΠ4] πηαῖτοῦ 5ῆονγβ 
τα ἃ ρατί οἵ ἰξ 15 ἀι8 ἴο ἃ ἀδβίγα ἴο πᾶκε ροοὰ ὄτεεκ. Τῆι, 

τῆς πιοβῖ ἐγεαυθηὶ ᾿ηβογίίοη 15 {πὶ οὗ πε ἀεβηίτα δτίϊς]θ, ἢ ἢ 5 

παοράβα ὃν τε Οἀτεεὶς ἰάϊοπι Ὀαὶ 15 ποῖ Ἔχρτγαββαά ἴῃ Ἡεῦτγενν (δπὰ 
5 σοῃ5 θα ΘΏΕΥ οτηἰἰεα Ὁγ 5). ΕῸΓ κυρίῳ Κ ννε ἤπά τῷ κυρίῳ "", ίοτ 
κιβωτὸς κυρίου ἢ, ἡ κιβωτὸς τοῦ κυρίον ". ΤῊ 5Ποτίεσ ἔογῃ ἰ5 ἤθγα 

ΤΟΤΕ ἜΧΔΟΙΪΚΥ τεργεβθηϊδιϊνε οὗ ἴῃ6 Ἡβδῦτγεν, ἴπῈ ἸΟΏΡΟΙ ἰ5 Ῥεῖϊῖοσ 
Οτεεκ. Εογ ἴδε βαίὴβ τεᾶβϑοῆ, ψὰ ἢπά ἃ ργεροϑί[ἰοη υϑεὰ ἴῃ "' 

ΜΠΙΟ ἰ5 Ιδοκίηρ ἴῃ Β; ἴῃ ἃ ἔειν οδβε5 ἴπ6 οοπ)υποίίοη 15 ἰμβοσίθα, 

ΔΑ ἰῃ ἃ ταῖῃεν ἰᾶγρθὺ πυμ 6 Ὑ ἴῃ6 βαρ ]θοῖ οὐ οὐ]εοῖ οἵ ἴτῃε νεσῦ, 
ὑποχργεβϑαὰ ἰῃ 30 δηὰ 5, ἰβ βῃρρ!δά ἰῃ Ψ, [Ιῃ βαγίηρ ἴῃαἴ βυοἢ 
ψΟΓὰ8. πᾶνε θεθη σνῤῥήεα ἴῃ Τῷ οὐ ἴῃ οΔΙΠηρ τε πὶ ἐπσέγῆορς, Γ6 
ταδὶ Ὀ6 σατο! ἰὸ ρυατὰ οὐζ ψοσάϑ8, [ὉΥ γα ἀο ποῖ τηδδῃ ἴο ἱπηρὶν 

τμδὶ ΚΒ 15 1η6 δαυ!εσ ἰαχὶ ψῃΐοἢ ἔοστηβ ἴῃ 6 Ὀαδὶβ ἁροὴ ψῃϊοἢ Τὶ 5}- 

ΡΙΙοἀ νᾶ τννᾶβ ἰδοκίηρ, οἵ ἰηῖο ψηϊο ἰς ἰηβογίθα {Π656 δά οη δὶ 

ψοτά8. ὙΠῸ πυροῦ οἵ ἴμε86 δα τΠοπμ8] ννοτὰβ ἰ5 δυο ἴμαὶ νὰ 
σδῃ Ὠαταάϊγν τὨϊπὶκ οὗ δὴ εὐαϊϊοῦ ροίηρ {πγουρῇ ἃ ᾿ΓΘνΊΟΙΒΙΥ οχίβηρ 
ἰεχὶ ἀπά ἰηβεγίίηρ τπθτ ἰηῖο τ. ΤἬΉΘΥ ἅΓ6 δπιίγεὶυ σοηδίβίθηϊ ψ ἢ 

186 τῇΘοτΥ τῃδὶ [Π6 ἰγδηβίαῖοσ οὗ ᾿' νὰβ ἱηἀερεηάθηϊ οἵ δὴγ ρτεάε- 

οαββοῦ, δηά πὶ ἢδ ννᾶ5 [658 δἰδνίϑη!Υ Ὀουπὰ ἴο ἢἶβ ἰεχὶ ἴδῃ ἴῃ 6 
ττδηβίδίοσ οὗ Β, [{Ι[ἀράγ θ᾽ 8 σποη Ὧδ οοττεθοῖ, ἴπᾶὶ ἴῃ6 πιοσα 
Ἔχδοῖ σΟΠ(ΟΓΓΪΠΥ 5ΠοΥ5 Ἰᾶῖοσ ἀδἴε, γα 5ῃου α ἀὔριια ἔοσ ἴῃ 6 ῬΓΟΣΙΥ͂ 

οἵ 
4. ὙΠεῖα ἅγα, μονθνοσ, ἱπαϊςαιίοηβ τμᾶὲ ἴῃς 2μμες οὗἁἩ Τ' 15. βοπθ- 

εἶπηθ8. ἀπε ἴο ἰηϊεγροϊδιίίοη οἵ ἃ βῃοσίεσ εχ. Οης οὗ ἴῃς ἤτγβί 
ἘΧΔΙΏΊΡΙ65 ΜῈ πιδαῖ ἰβ τ 8. τ, ψθοτα 3η Π898 ΠῖνϑΣ ππσρ. Ιἠ Κὶ τῃϊ5 
ἰβ τοηάθγοά ὈῪ τῷ κυρίῳ θεῷ σαβαώθ, ψἢετεᾶβ νγε ἢπα ἴῃ Τὶ τῷ κυρίῳ 
σαβαὼθ θεῷ παντοκράτορι. Τὶ ἰ5 ανάδηϊ ἴΠαἴ σαβαώθ ἃπὰ παντο- 

κράτορι τερτοβθηΐ ἴπ6 βᾶπι6 Ηδῦγενν ψοτγά, ἀπ {πεγείοτε [δὶ "' ἢδ5 
Ῥαθῃ ἱπίογροϊαιθα, Βαϊ ἰξ ἀοεϑβ ποῖ ἔο]]ονν ἴμδὶ 18 οὐ βίη 4] νγὰ8 ἴῃ 6 
τοχὶ οὗ θ, [Ιη [Ἀοϊ ἰξ 5668 Ὀγε Υ σετίδίη τΠμδΐ ἰἴ5 ΘΑτ]6ϑῖ [Ογπὶ νγᾶ5 

τῷ κυρίῳ θεῷ παντοκράτορι, νηἶλ1ο]1 15. ἃ οοιπρίεῖς τταποϊδίίοη οὗὨ 32 
ΟΥ ταῖπου οἵ ἃ νατίδπὶ Ηθθτον τοχῖ, ἀπά τμπαὶ σαβαώθ ννἃ8 ἰη]εεϊοά 

ἰηἴο τη]58 ὉΥ ἃ 50 δε ἔδιη αν νῖῖμ ἴμ6 Ηδῦσγανν ρῆγαβθ. [Ι͂ἢ 5001Ὸ 
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(4565 ἴῃ Διραπιθηῖ ἰ5 Ποῖ 50 ΟἸθαγ, δηά ἰΐ 15 αηἀουίεα]γ ἴτας ἴπαὶ 
 Ὧδ5 βοιῃείπηε5 Ὀδθὴ Ἐἐχρδηαβα Ὁγ ἰηϑετίοη οὗ ἃ πεν ἰγδῃβδιίοη 

δἰοηρβίάε οἵ ἴῃ οἷά. Βιιῖ ἰΐ 566 πὶ5 ἱπιροβϑβί Ὁ]6 ἰῇ δὴν ἰάτρε ρτο- 
Ροχιίοῃ οἵ τε ναγδιοηβ ἴο ῥρτονς μδῖ Καὶ 'γᾶβ [με οὐ ρίηδὶ οῃ ΨΒῖ ἢ 
ἧς (ϑῃϊοπεβά. 

5. Οπε ροΐηϊ οἵ σοῃβίἀεγα]8 ἱπηρογίδησα β8θθῖη8 ἀθηο ϑίγα Ὁ] : 

τῆς Τῃεοάοιίοη οἵ Οἥρεὴ ἰ5 οὶ ἰάδητίοαὶ σὴ οὐγ Κα. ΤὨΪβ ἰ5 
ἐϑ: Δ} }5ῃηεα Ὀγ τῆοτα ἴμδη ομα 11π6 οἵ διριιπγεῆΐ : 

α. Ασοοτγάϊηρ ἴο ΕἸοά (Πεχαρία Ογιρερές, 1. Ὁ. χχχῖχ (.), ομα 

τιᾶτκ οἵ Τπεοαοίίϊοη ἰ5 ἰεανίηρ ΗΘ τγενν νοσάβ υπισδηϑὶαιθα, ἰγᾶ5- 
(ἐστίηρ ἴπεπὶ ἴῃ ατααῖ Ἰοϊίοτβ. ΤῊΪ5 δαἀϊῖου ρίνεβ ἃ |ἰδὶ οὐ βο ἢ 
ψογάς, οὐχ οὗ ψῃϊοἢ οσουτγ ἴῃ ἴῃ Βοοκβ οὗ ϑαγηθεὶ. Ουϊ οἵ ἴμε56 

βὶχ ΟὔΪγ θη 5 ἰουπά ἴῃ ΚὉ, παπηεὶυ, ἐξ ἀναθώθ ἴον ΓΟΊΡΩ, τ 5. 1ς 3 

ὁ. Οὐἡρεη᾿ 5 ἀἰδογί σα] πλᾶτκβ ρῖνα υ5 ἃ οττοτίοη. [ζ{ τᾶ ποῖ 6 

βυρετγῆμποιβ ἴο τετηηα [Π6 τοδάδγ ἴπαὶ ἰη ([πΠ6 Ἡδχαρΐα με τεχὶ οἵ 05 
(ναὶ Οπρθη τεραγάθα 85 ἴῃ οτὶ βίη) ϑεριπαρίηϊ) νγᾶ5 εἰηεηἀεά 

ἴο σοηΐογηι ἴο ἴῃ6 ἴγρε οἵ Ηδῦγον ἴμθη οὐστεηῖ. σε ἰτ νᾶ 

ἀεβοείεηϊ, νογάβ δηὰ ρῆγαβεβ ψεγα ἰηβεσῖθά. ὙΉδδε ἰηβοτίβα νογὰς 

8ΔΠα ρῆγαβεβ ῃδά ργεῆχϑα ἴο 1 8πὶ δη δϑίθτίβί (πιδάε ἰὴ ἴῃς ὅστεεκ 
ἔοσῃ Χ), δηά, νῇῆδῖ Ἔβρβοίδιν ἰπιθγεβῖβ ἃ5. ἤθσα, [ΠΕ ΨΕσῈ ροηο- 

ΑἸΙγ τά κθὴ το Τπεοάοιϊίοη. ΑἸΙΠουρἢ ἴῃς ρτεαῖεσ ρατὶ οἵ ἴῃ656 

τλᾶΓκϑ ΓΕ ὯῸ ἸΟΏΡΕΙ ῥτεβοιναά ἴο ἃ5 (ἔογ ἴῃε Βοοῖκβ οὗ ϑδπιε]), 

γεῖ νὰ ἤανε ὁσοδβίοηδ! νυ ἴῃ στοαὶ ΜΘ5. βοπὶα ψογάβ σμό σεζεγίδεο, 
Δηὰ ἴἰ 5 (δἱγ ἴο ἀβϑαπηα ἴπαΐ ἴΠε656 δϑίειβ 5 ἴοῦ ἴῃ 6 τῃοβὶ ρασὶ ρὸ 
Ῥδοῖκ ἴο Οὔρεῃη. ὙΠαὶγ ἰοϑοποὴν 5 Ἔχῃ! το Ὁγ ΕἸε]ά, δηὰ ἴῃ 

1 ϑδίημεὶ νὰ ἤηὰ 29 δϑίθ μβκβ. [Ι͂ηη ἰουγίθθη οδϑ85 ἴῃ 6 δϑίεπϑκοα 

ψοτάς ἀγα [ουπὰ ἰῃ ἴ; ἴῃ δὶχ ο8565 ἴΠε 58Ππ|6 τηδίτο 15 ἰουηὰ ἴῃ "ἃ, 

Βαϊ ἰη αἀἰβεγοηὶ ννογσάβ. [Ι͂ἢ ἴῃ6 τεπηιδϊηΐηρ ἢΐηθ [ἢ 6 ΠΟΥ] ΟῊ5 Δ.6 

ποῖ τηδάδ ἴῃ Κ' αἵ 411. ΤῊδ σοποϊυβίοῃ 5εθπὶ5 ποὶ τειηοίθ. Ουγ" 

οδηποῖ ὃ6 ἃ (Αἰ ] τεργεϑθηϊδιῖνε οἵ ΤὨεοάοιίοθ. ὍΘ οᾶ568 ἴῃ 

ψ ς ἢ ἴῃς δάάποηδὶ πλδίζογ 15 ἰπβοτίεα ἐπ οὐδε ἐὐογαῖς Βα οτὰ ἰπθχ- 
Ρ᾽ΐοαὈ]6 1 τ ννᾶ5 ἴῃ ΔΩῪ 56η8ε ἀδβρεπάεηϊ οἡ Τηθοάοίίοη. 

“. ὙΠε δαιγ Βδίμειβ βοηεϊίπηε5 ἀἰγθοῖὶγ οἷϊε ΤὨδοάἀοιίοῃ, δηὰ 
τῆς Μ55. 4150 βοπγεί πηε5 ἀεϑίρηδίθ ἢϊ5 τεδάϊηρ Ὁ. τῆς ἰηΐ|4] Ἰδιῖασ 

οὗ ἢϊ5 πᾶπηθ. ΤῊϊ5 [Θϑ.Π ΠΟῺΥ 4150 5 σοην θη 6 τορτοάμποβά ἴογ 

15 ὉΥ ΕἸεἰά. [Ιη 1ῃ6 ἤτοι ἤῆδθη ομαρίετθ οἵ ϑαπλιθὶ 1 ἢπὰ 49 
ΜΟΥβ ΟΥ̓ Ρἤγαβεβ δϑϑίρπεά ἴοὸ Τβεοάοιϊίοη. 7π ομέν “ἀγέξ καδές ἰ5 
τῆς τεδάϊηρ ἰουπὰ ἴῃ οὐτ ". Ὑνο οὗἉ [Π686 ἅτε ἴῃ ἰῃβοσιίοη οἵ τῃ68 
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βἰηρὶε ποσὰ ἐκάθητο, τ 8. τ 41. ὙΤὨε νοσγὰ 15 ἰδοκίῃηρ ἴῃ 5, Ὀυϊ [ἴ 

τηιδὶ 6 ονϊάδης τμαὶ ἴῃς ἰηβογίίοπ ἰδ οα ἴμαΐ σου] θὲ τηδάθ ὈὉῪ 

αἰϊβετγεηι εἀϊίοτβ ἰῃ εηιῖγα ἰηάερεηάεηος οὗ εαςἢ οἴῃ εγ᾽5 ἰαθοιτβ. 

[πη τῃε ταϊγὰ οαβε (1 8. 23.) νῆετε νὲ ἤπα ἃ βεηίεηος βου θεά ἴο 
Τηοοάοιίοη νοῦ γα πον ἤηά ἰῃ ἵ', ἴῇογα 15 τοοσὰ ἴο ἀουδιὶ [Π6 

Δοουγδου οἵ ἴῃ δϑοτρίοη, ίος Τῃεοάοτγεῖ, νῆο ἰ5. οπα οὗ οὐγ Ὀεϑβῖ 

δυῖ μου 65 οἡ τῃ6 νᾶτίοι5 ατεεκ τεηάεογίηρϑ, ϑὰγ5 ποίῃϊηρ οὗ ΤΠεο- 

ἀοιίοη ἴῃ [15 σοηπεχίοη. [Ιἢ ρεηδσαὶ, νγῈ πιυϑὶ νίαν ἴῃ [Θ5ςἰ ΓΟΩΥ 

οἵ τῃεϑε βοβο δϑῖβ νὰ ΒοπΊῈ ταϑεῖνθ. [ἴ 15 αἰνναγβ σοησθίναὈ]α 
ταὶ ὈΥ βοτῆα ὈΪυηάοΓ ἃ τοδαϊηρ οἵ Ὑπεοάοιίοη ἢ85 Ὀθθη ΨΓΟΏΡΙΥ 

ἸΔὈε]1ε4. Βαϊ 41} {πῸ6 νψεῖρῃς οἵ 1ῃ]5. ταϑι οηγ, ΜνὨ]Οἢ ἰ5 ἴῃς Ὀεδὶ 
ΨΜῈ Πᾶνε, ἰ5 ἀραίηβι ἴῃς Ἰἀεηεβοδιίίοη οἵ Τπεοάοιίοη δηὰ Τ; ἴογ ἰΐ 

τασδὶ Ὀε ενϊάεηι τῃδὶ τες σ8565 ουῖ οἵ ἰοτὶγ-ηἶης οαηηοῖ 65. Ὁ] 5 

ἰηἤπξησε οὗ οπα τεσθηβίοῃ οἡ ἴῃς οἴμεσ. ΟυἍ οἵ [ἢ ]5 β8π|6 ἰδὲ ννα 

ἢηά τἤτεα οᾶϑε5 ψῆετε Ααυ]α δηὰ Τηδοάοιίζοη ἄρτθα, ἴνοὸ ἤΘΓα 

ϑυιδοῦυβ δηἀ ΤΠεοάοιίοη ἄρτεθ, δηὰ ἵνοὸ ψηεσγα Ααυΐΐα, ϑγπὶ- 
τΊδοῆι5, δηά ΤΙ εοἀοιίοη ἄρτεθ. Ὑεὶ ἴῃς ἱπάερεηάεησε οὗ ἴμε88 
τῆτες Οτεεὶς ἰγαηϑιδίουβ 15 αἰ νθυβα  ν δοκηον)εάρεά. 

Εογ ἴῃς ΒοΟΚβ οἵ ϑαπριεὶ, ἰμογείογε, ννὲ πλιϑὶ σοηοϊαᾶε : (4) (παῖ 

1ῃ6 τεσδηβίοη οἵ [λιοδη οδηηοῖ δῈ ἱγεαϊεά ἃ5 ἃ ἀββοθδηάδηϊ ΟΥΓὁ ΠΘΔΓ 
ταϊδῖνε οἵ Τῃεοάοιίοη ; «πᾶ (6) ἴμᾶὶ ἴῃς ἴγρε οὗ ἰεχὶ υϑεὰ ὈΥῪ 
]οβαρῆυβ πιυϑδὶ Ὀ6 οἰαβθθα Ὁγ ἰἴβε!, τ[πΠουρἢ ϑῃονίηρ [δαῖαγαβ οὗ 

τεβείδηςε ἴο οὐγ Κ, γαίῃ ἴἤδῃ ἴο ἴῃς τεοθηβίοη σεργεβθηϊεα ΌΥ 
τς Οοάεχ Νδιοδηυβ. 

Π. ΤΗΒΕ ΠΤΕΒΑΕΥῪ ΡΕΟΓΕΒΒ 

Ῥχοίδδβθου [ἢγ ἴῃ ἢΐ5 [πἰτοἀποκίοη ἴο ἴπ6 (ὐοπηπηθηἴΑτΥ δἰγεδαν 
τηδητοηεα (ὙΠεηϊυβὅ, 1898), ρῖνεβ ἃ υ86] ἐσποβεοίμς οἵ ἴῃ6 

τεοεηΐϊ Ἰἰογασ οὐ ἰοδπὶ οὗ ἴῃς Βοοκβ οὗ ϑαπιιεὶ. Ης ρυΐβ ἴῃ 
ἴουγ ρδγα] δὶ σο]απὴηβ ἴἢ6 δηδίγβεβ οὗ Βιάάε, (ογη!!, ΚΊεὶ, ἀπά 

γε] μαυβοη. ΤΕ ρῥγδοῖίοδὶ ἀπδηϊπηὶν οὐ ἴῃ 656 ἔουγ δυιῃοτ 165 5 

τὴυ8. Ὀτουρῃς [ΟΤΟΙΌΙΥ ἴο νίενγ. ἼἪη (6 δάἀιτίοηβ οὐ σοιτθο ἢ 8 
τ Ποιὰ Πα οἴΐδετβ, 1 ἂτὴ ρἰδα ἴο βὰὺ ἴῃδὶ ἢε ἔγεαυθηιν ἄρτθας νη τῇ 
ορἰπίοῃϑ ψῃ ἢ 1 Πδα τεδοῃαα ᾿μἀθρεηάθηι!γ ---- 85, (Ὁ ἘχαπΊρῖθ, ἴῃ 
ἀεηγίηρ ἴῃς σοἤογεηοα οὗ τ 8. 7, δηά 12 ν ἢ ΕἾ, δηα ἴῃ Αϑϑουτίηρ 

(6 ΠὨευϊεσγοηουηῖος σπαταοῖοσ οἵ [656 σμδρίοτϑ. 

11 5 ἃ τηδίζοσ ἴοσ σοηρταιυ]δίίοη ἴΠδὶ [ῃ6 ἀρτεθιηδηὶ ἴῃ ἴῃ 6 οτἱ ἢ- 
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(ς4] ΔηΙ γ5}5 15 50 τηδτεά. Τῆς βεραγαϊίοη οἵ ἴῃς ἀϊβεγεπὶ βουγοες 
ΠΛΔΥ Ὀε ἴδίκεῃ 85 νἱ γί! γ βαιά. ὙΠῈ ἔασίμει φυεϑίίοη οἵ ΒΟΥ 

1ΠῸῪ σάπια ἴο ὃς υπἰϊεά 51}}} παβάβ ἀϊβουββίοῃ, ᾿πουρἢ ἤεγα αἶθὸ 
501ὴ6 ΡοΪηΐβ ἅΓ6 ργϑοιο}ν ἀρτεεα ὑροη. [οδη Ὀδϑὶ ἰηάϊοαῖς (ἢ 6 
Ῥοϊηῖβ οὗ ἃρτεετηθηῖ δηά (Π6 ροίηϊβ οἵ ἀϊνεγρεποα Ὀγ ἃ βκειςῆ οἱ 

ΨΠαΐ 1 ΞΌΡΡΟΒΕ ἴο ΡῈ ἴῃς δοῖυδὶ] ρύοοθϑθ. Ἦγμαῖ γϑα}}ν ἴοοῖς ρἷδος 
ἴῃ τῆς Ἰιΐογατν ἢἰβίοσυ οὗ [5γᾶ6] ὃ 

1. Τἤετα ννᾶ5 8η δι ΠΟΥ νῃῸ υπάογίοοκ ἴο ντῖῖα ἃ Ὠϊβίοτυ οἵ ἴδε 
τίβα οὗ 16 πιοηάγοῦν ἰῃ 5γαθὶ τὶ δὴ δοοουηῖ οἵ ἴῃε τείρῃ οἵ 

Πανὶά. ΨνΠεῖμεσ ἢς ἱποϊυάεά {6 16 οἵ ϑοϊοπιοὴ αἷϑο ἀοεβ ποὶ 

σοποοόζη 5 ἢ6γ6. Ηδ ντοῖδ βοοὴ δἴϊεσ ἰῆς ἀδαϊῃ οἵ ϑοϊοιηοῃ, δηὰ 

ἰδ ψόοτκ (ἢ 1 08]] 5].} ᾿Ἰποϊαἀεαὰ τπ6 [Ο] ον ίηρ δεοιίοηβ οὗ οὔτ 
Ηδεῦτγεν ΒΙΌ]6 : 

(4) Α "πεῖ [8 οἵ 8.0] Ὀερίηπίηρ, νι 5 ρεηεδίορυ (1 8. 9"), 
τεοουπιίηρ ἢΪ8 86 γοἢ ἴοσγ [6 45568 δηὰ ἴῃς τηβοιίηρ νυν ἢ ϑδπγιιοὶ 

(9. τοἱ 5), τῃ6 Ὀαῖ]6 τί ΝΠ αβὴ νυ ῃΐο ἢ Ὀγουρῃι Ὠΐπιὶ το ἴῃ 6 τἤσοης 
(11), 8ηὰ ἢἰ5 σδῃγ)ραίρῃ δραϊηϑβὶ ἴῃς ῬὨ]5{1η65 (13. 14). 

(6) Αἢ δοοουῃῖ οἵ Ὀαν!ὰ δἱ ἴῃ6 σουτί οὗ 54}, ΨΏοτε 16 Ἰηϊδγαβδὲ 

Αἰγθδάν ἴυτη5 τηοτα ἀἰβιϊηςγ ἴο Πᾶν. [{ ἱποϊιιάεα ἢϊ5 οοπηίηρ ἴο 

οουτί (τ 5. 16} 65), δῃ δάἀνεπίατε ἢ της ῬΗΠϑι65. ον Ἰοϑὲ ἴο 

15, 540}᾽}5 7δδίοιιϑυ (1855. 33. 1011.) Πανὶ 5 Πίρῃι (2153) δπά 
ἢἰβ 1{π 88 ἂῃ οὐταν σαρίδίη (22. 23. 25--27. 29. 30), εμάϊηρ ἢ 
τῆς ἀδδῖῃ οἵ 548] (31). 

(ὦ Βανί ἀ᾽ 8 τείρῃ, θιιγδοίηρ 2 5. 2-4. Ἴ. 9-2:ο, ἴῃ6 βίου 

Ῥείηρ οὐἹρίηδ!ν σοποϊυάθα Ὀγ ἴμ6 δοσοιυηΐ οὗ ϑοϊοπιοη᾿β οοϊοῃδᾶ- 

τίου ἀηά τη ἀδαίῃ οἵ Πανιὰ (1 Κ. 1. 2). 

Εοτ ἴδε πιοϑῖ ραγί Ῥγοίδδβου [ΟἿΣ ἄρτθαβ ἢ [ἢ15 βιδιεπηεηΐῖ, 

δΔηά ἢε βεδηβ ἴο γτεργθβθηῖ [ἢ σοηβεηβιβ οὗ γεοδηΐ ορ᾽ηοη. Α 

ἀϊῆεγεηος ἤούνενεῖ ἘΠΊεΓροβ ἰηΐο νον δ ἴδε πεχὶ βἴερ οἵ ἴῃς 
τοοοπβίγυοϊίοη. ΜΥ οὐἢ ΤΠΘΟΥΥ 5 ἃ5 [Ο]]ΟΥ5: 

2. Α γον ἢ ἃ ἰπεοογαῖϊς ὈΪ45 ννᾶ5 (|854 1886 νι τἢ ἴῃς σοιι- 

Ῥαγαῖνοὶγ ψνογ] ἀν νίενν οὐ Πανὶ ργεβεηϊεά ἴῃ ἴμε ἢἰδίοσυ 7051 
ἀεῆπεά, ἀπά αἷβο νὴ 5 ἸΙδοῖκ οὗἩ βογίουβ σοηἀδεπιηδίίοῃ οἵ δι] ---- 

ἴογ ἢδ διρυεα {παῖ ἴῃς γεὐεοϊίοη οὐ 541] πιυϑδὲ θὲ δοοουηϊδά ἴοσ ὉῪ 

βοιῃδιῃίηρ ἰῃ ἢἷ5 σμαγδαοῖθοσ, “ΓῊΪ5 δυΐποσ ἱπεγοίοσα τεντοῖς [ἢ ς 

ΠΙβίοσυ, πη κι ηρ υ56, ἴῸΓ [ῃ6 τηοβί ρατγῖ, οὗ ἴπε ἀαΐα ρίνθη ὉΥ 8)., 
τουρἢ ΒΕ 566πὶ8 ἴο πᾶνε δὰ β8οπλὲ οἵπεγ βϑουτζος δὲ ἢ15 σουητγηδηά. 

ΗΙ5 ἀδβίρῃ νὰ ἴο 8ῃονγ ον ϑατηθοὶ Ῥνγᾶ5 ἴῃ 6 τα]εγ οὗ Ιβγαοὶ ὉΥ͂ 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ 409 

ἀϊνίης τίρῃς ὑπ|}} της οδοίος οἵ αν. Ηἰβ5 ψοσῖ, νας 1 οα]]} 
51., ἰποϊυἀεά : 

(4) ἔογ ἴδε 1 οἵ ϑατηιμεὶ ; δῇ δοοουηῖ οὗὨ ἢΪ8 ϑαι]γ ἸἰῈ δηά τῃ6 
(αἰϊ οὗ ΕἸ} 5 πουβα (1 5. :- 6), ἴῃς ἀεἰνεταηος ἴτοτι [Π6 ῬἘ}] 1511 65 

(7), ἴ1λε ἀεπιαηά ογ ἃ Κίηρ δηά ἰΐϊ8 ἄῆϑναεσ ὈῪ ἴῃς βδογϑά ἰοὶ 
(8. το 5), τὴς ἔάγεν οὶ]! δά άγεββ (12), δηὰ ἴΠ6 σε͵θοϊΐοη οἵ 8588] 

(15). 
(ὁ) ον τῇς εαὐὶγ 16 οὐ Ῥανίά ; 8. δποϊηϊτηρ (1618), ἢ 5 

δχρίοῖς ντ Οὐ] δῖ (17 ἴῃ βοσὴβ ἴογῃι), ἴῃ 6 σοῃβεαιδης ἱπίτο- 
ἀαοιίοη ἴο σουτὶ (18), τῆς 7εαουϑγ οἵ ὅ40} δηά τς ἰῃβυϊ ἴῃ τῃ 6 

ταδῖϊοσ οὔ Μεγαρ (18᾽5}9), νατίουιβ αἰτειηρῖθ ὕὑροη αν ά, ἢϊ5 ΒΙρμὶ 

το ϑαιῃθεὶ, ἴο Αομίϑῃ, δηά ἰο Μοαδὺ (185---το. το, φιλθ 2.255), 
Βιὶθ ραῃεγοβίῖν ἴο ὅ.0] (23.".--2455), σοπο]υάίηρ νι ϑαηλμε]᾽5 ἰαβὶ 
ΔΡΡεάσγαπος (28) δηὰ {πε ἀδαῖῃ οἵ ὅ4υ] (2 5. 1). 

(ὦ Εοχ τῇδ τείρῃ οἵ αν ἃ ἢ νγὰβ σοηΐθηϊ ψ] ἢ τηθηιοηΐηρ ἴῃ 6 
εοτοῃδίίοη ὈΥ̓͂ 811 [5σγαδὶ, ϑοσὴβ δοσουπὶ οὗ [Π6 σαρίαγα οὗ [6 Γιι54] 6 πὶ 
δηα τμ6 τεπηοναὶ οὗ [π6 ΑΥκ, δηὰ [6 ἀεϊα!εα Μεββίδηϊς ργοπλῖδε 
(258. 7), νίτἢ ἃ βιπιπηασυ οἵ [Πᾶν] ἀ᾽ 5 νγᾶῦβ. ῬγοθδὈΪγ ἢς ρᾶνε α]50 

βοὴ δά αἰ οηδὶ τηδίϊοσ τον Ἰοβῖ ἴο υ5, [6 Καάδοῖοτ μανίην ἰουπὰ 

τηδι ἴἴ ἴοο οὈνϊουβὶν ἀρ Ισαῖθ5 δὶ μὰ8 θθθ ργαϑεγνεα τοι ἴμε 
οἴδοῦ ἀοσαπηθηίῖ. 

3. Τα υπίοη οὗ ἴπ65ε ὕνο δοσουηΐβ ἰηῖο οη6 ἢἰβίοτυ ψου]ά ρίνα 
115 5051 Δ} 114}}γ ΟἿΓ ργεβθηὶ ΒΟΟΚΒΚ οὗ ϑατημεὶ, δηὰ [ἢ Ῥγόσ 88 ἰ8 580 
τηῦς Κα μὲ δου! ἴοοῖ ρΙαοα ἰπ τῃ6 Ῥεπιδίθιςῃ, [Παὶ γα ΠΔῪ 

οἰαὶπι ΔΠΑΙΟΡῪ 85 8ῃ διρυτηθηΐ ἴῃ [15 ἔδνουσ. 76 αἰϊθσηδίβ ΠΟΥ 

8665 ἴῃ [ἢ6 5εοϊίοηβ ΨῃΪΟἢ 1 ἤᾶνε οἰαϑϑεαά τορείῃεσ, ταρπιεηῖβ οὗ 
ἀϊῆεγεηῖ οτίρίῃ ἰηβεγῖεα ἰηΐο ἴμ6 ἔγδιηθνοσκ οἵ 5]. δ αἰβεγεηῖ 
εἶπηθ5. [,δητ᾽ 5 ϑἰαϊθιηθηζ ἰ5 : 

““Τηϊεγροϊδιίοηβ ἃγα : (4) 1 8. 15 δηά 28 -- ϑ40}᾽5 το)εσιίοῃ, 

ἀδιίηρ ἔἴτοπι ἴμδ ρτορμεῖίο ρετίοά ; (6) 2 5. 7 --- [8 ργορἤξου οὔ 

ἴῃ εἴδσγηδὶ σοπιησδηςε οὗ Πανὶ ἀ᾽ 5 Πουδ6, ἰαῖοτ [ἤδη ἴΠ6 ργεσεάϊηρσ 
ὕυϊ ργεῦχιηίς,; (2) τ 8. τοῦ 211 --- ἃ ράγα]]ε] ἴὸ τ 5, οἰάθσ ἴμδη {Π6 
τοσεριίοη οὗ ἴῃ6 γούηρει βοῦγοε ἱπῖο 7-12, δηα ἀδιίηρ ἔτοπι ἴπε 

ΕΧΊ6. 
“ Αἀάϊιϊοηβ ἅτε : (4) 1 8. 1-3 --- δὴ δοσοιηῖ οὗ ἴῃς γουτῃ οἵ 

Θατ,6], ργο Δ ὈΪΥ ἰάθη ἔτοτῃ βοπ16 ουϊδίἀε Ὠἰδίοσυ, ἢεγα ἰηϊεπἀεὰ 
8ἃ5 δῇ ἱπιγοάποϊίοη ἴο 7-ι2; (6) 1 8. 4-6 ---- )ἂὴ ἀῃοϊεηΐϊ ηδγταῖϊνε 

οὗ ἴῃε ἐχρογίθηοεβ οὗ ἴπεὲ Αὐκ, δάοριεἀὰ ψνῇῖῃ (6 ἰηϊεπίίοη οὗ 
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βῃονίηρ ἴῃς 5βἰγαῖϊ5 οἵ της ῬὨϑεΐπαβ; (2) τ 5. 23}-245 2 5. τῆς 
τ 5. 16:18 χοἶδϑ 2.116 686 4γ6 ἰαῖθ, Ἔνθ νεΥ ἰδῖθ, βθοι]οῃ5 ; 
(4) τ 8. 17-2ὸ ---τἴῇ 686 σμδρίθγβ ΔΓΘ 56. ΟἸΒΙῪ τϑϑθογαϊεα οσ 

ἱητοτι Χο ψν ἢ πγαίθσίαὶ ἔτοηὶ ΟΠ ΘΓ 5ουγο 5." 

ΤῊΣ τὨεοτνὺ ἴππ5 διδιεα βθατὴβ ἴο δε ἃ τανῖνδὶ, οὐ βυγνῖναὶ, οὗ ἴῃς 
ποὺ ἀϊδογεα 64 τὐῤῥίενιεη ἀγροίλεεῖς. ὙὮδ ῥσόσαβθ5 ΨὨῃ ΟΝ ἴς 5ὰΡ- 

ῬΟΒ65 ἰδ 1Π|| κα δηγτῃηρ ἢ Ὠ]Οἢ γα ἄτα δοαυδίηϊοα εἰδενἤεσγα 
ἴῃ τ[ῃ6 ΟΙά Τεβίαπιεηῖ. Α5 6 πον Κηον, ἴΠ6 σοτηρ]οδῖεά ῥγοσαββ 
Ῥγ μοι τῃ6 Ῥεηιαϊδυςοῃ (Ηδχαίευς ἢ) τεοαῖνεα 15 ργεβεηϊ ἔόγτω 
ννᾶ5 ἢοΐ οὗ τηϊ5 Κἰηά. Τῆς τερεαϊθά τεάδοιίοῃβ ἴο νη οι [5 νοσὶς 
νᾺ5 50 }]εοἴ ψεγὰ ἴῃς ρυϊηρ τορεῖμεσ οὗ ἀοσυπγεηῖβ αἰγεδάν σοτὰ- 

ῥεῖα ἴῃ {Πποτηβεῖνεβ. ΤΏΘΥ ψγεγα ποῖ ἴῃς ᾿η]δοιίηρ οἵ ἀΐνετθε 5ες- 

ἰοηβ5 Ὀγ βισςσαϑβῖνε ἱπιεγροϊδιϊοηβ, ἰηῖο οἣα ἰδίου. Τῇ ΒΟΟΚΞ οὗ 
ΟἸτοηΐο]ε65 οδηποῖ ὃς δή ἀυςεά ἰη ἔδνουγ οὗ Ῥιοίδδβϑοσ [ἢ τ᾽5 {π6- 

ΟΥΥ, ἴοσυ {Π6Ὺ ἃγθ ἴο 4}1} ἀρρεάγαησε ἴῃ6 ψοῦκ οὗ ἃ βἰηρὶε διῖδοσ, 

τηακίηρ σορίουβ 86 οὗἉ [Π6 Ῥτεν] οΌ 5} εχ  βιίηρ ἢὨἰδίοσυ. 

Εοτ {686 σϑάβοηβ, ἴῃς Ὠγροιμαβὶβ αἰτεδάγ δάνδηςθά ἴῃ ἴῃς Ιηῖτο- 
ἀυοίίοη ἴο 1Πϊ8 σοΟμλ ΕΠ ΔσΥ 86 6 Π15 ἴὸ βίδηά. 
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49 
213 

346, 349, 351 

37 
27 
8 

232 
127, 267 

283 

26η1. 
ΙΟΙ 

343 
356 

390 
η6, 253, 267 

236 

287 
214 

144 
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]7εζεεεὶ, 
7οδὉ, 

7οαὉ τερυκεβ Πανίὰ, 
7045 ἀενίςε, 
7οπαῖμαῃ δπὰ Πανὶ ά, 

7οπαιίμδῃ σοποὶ]αῖεβ 58αὶ, 
]οπαίμδῃ πιουγῃβά, 
7οπδίμδη ννᾶγηβ Πανίά, 
]οπδιμαπ᾿β δἴταςκ, 

7οπδῖμαπ᾿ 5 (το πάβμῖρ, 
]οπαῖμαπ᾿β πεγοίβπι, 

)οπαδῖμδῃβ βοῃ, 

]οβερῆυβ, 
Ἰνάδῇ δπὰ [βγβϑεὶ, 

7υάρε5, 

]υάρεβ ἀπὰ ϑδιμμεὶ, 

ΚΕΠ, 

ΚεΙΔα, 

Κεηϊῖε8, 

Κιάτοῃ, 

Κίηρ ἀεπηιδηδεά, 

Κιηδῃ [6ατίπι, 

ΚίκιοεΙ, 

ΚΙοβιεγπιδηπ, 

Κυδεποῃ, 

ΙΑΘΑΚΘΌΕ, 

Ιἀτὰὸ ἀπά Ὀ]πά, ΤΕ, 

1ιδιη νϑυείομ, 

1μενϊϊεβ, 

ΤΑτεγασυ ργοσεββ, ΤΉΘ, 
Ι..-Ὀόθαγ, 

1δῆτ, 

οἱ, Τῆς βδογοά, 

Τιιοΐδη, 

ΜάΑάσΑΗ, 

Μαβαπαίπι, 

Μδῃ οἵ Οοά, 

Μδϑοπ, 

Ματντίαρε ὈῪ ρυγοδαβε, 

Μαββδοτε οἵ ἴδε ρυίεβίβ, 

Μαββοτεῖὶς ἰεχῖ, 

ΙΝΌΕΧ 

Ῥαοε 

228, 244 
270 

261 

334 
166 

176 

263 

175 
90, 104 

184 

χχχὶ 

288 

Χχχίϊ 

47 

407 
310, 312 

395 
73, 121 

402 

314 

269, 355 
22 

214, 221 

173 
2ογῖ. 

χχίχ, 396 

ραοκ 

Μεβοϊδῇ, 172 

Μερδθοβδεῖβ, 5εὲ Μεγθθδδὶ. 

Μεταῦ, 171 

Μεσῖθθδδὶ, 284, 311, 364 

Μεββίδηϊς εχρεοϊδιίοπ, 297 

ΜεΣζ, 403 

Μίςς, 41 

ΜιΙςδΑὶ, 172, 174, 276 [., 2ος ἴ. 

ΜΊΟΒΆΔΚΕ, οι. 

ΜΊΙςοοτα, 325 

ΜΠΉ]ο, 288 

ΜίΖρδῃ, 52 

Μοδ, 3ος 

Μομδγοῦυ 5ἰηΐα!, 56 
Μαυβῖς, 143 

ΝΑΒαῖ, 2211., 225 

1) ΝΑ Βαβῃ, 6 

Ναῖβδῃ, 298 

Ναιῖδβδηβ τοῦυϊο, 421. 
ΝΕοζοιπᾶπου, χχχῖν, 238 ἢ. 

Νερεῦ, 236 

Νεν Μοοι, 18ς, 187 

Νον, 197 

Νδ]άεϊκε, 398 

Οακ οἵ Ταροσ, 67 

ΟΡεὰ Ἑάοῃι, 293 

ΟἸὰ [1,αἰΐῃ νεγβίοῃ, Χχχὶΐ 

Οπιεπ, 107 

Ορδγδῇ, 1οο 

ῬΑΙΤῚ, 229 

Ῥαγδῃ, 220 

Ῥαγομεὰ οοσῃ, 1ς6 
Ῥεδοε οἤετγίηρβ, δι 

Ῥεϊοι το 5, 309 

Ῥεγὶρῃγαβῖῖς 1πβπϊτῖνε, ς8 
Ῥεβμιτῖα, Χχχίϊ 

ῬΒΠ]Ἰβεἶπε ννᾶσ, 31 
ῬμἢΠἰβεΐ πμε5, 311. 

ῬΒίπεδαϑ, 6, τος 

Ρίαριε, 39 
Ῥταγεσ οἵ Ὀανὶά, 302 



Ῥτεβεηῖβ, 

Ρείςε ραϊὰ ἴοτ ἃ νηΐ, 

Ῥγεβιμῃοοά δἵ Νοῦ, 

Ρτορεῖβ, 

ΒΑΒΒΑΗ, 

ΒδΡΌδἢ ἴακεη, 

ἙΔΌΡΙ ποδὶ σοτασηθῃϊαγιθ8, 

Ἐδοε}᾽ 5 τοπιῦ, 

Ἐδιηδῇ, 

Ἐεϊιρίουβ ἰάθαϑ, 

Ἐερμαίπι, Ν 4}] εν οἵ, 

Ἐεβίἀεπῖ, 

Κδιβ5, 

Κενεϊαδιίοη, 

Εἰῖαδὶ ρυτῖγ, 

ΕΙΖΡΑἢ 5 ἀενοιϊίοῃ, 

Ευππεῖβ, Τῆς Κι πρ᾽ 5, 

ΘΑΘΒΕΡ Ὀτεδά, 

ϑδογίῃςϊαὶ ἐξαϑβῖ, 

ϑδουίίερα, 

ϑαῖπιεὶ, ΤῊς πᾶτης, 

ϑδπιυεὶ ἃ ργορδεῖ, 

ϑαϊῦυοὶ 85 ἀαἰνογοῦ, 

ϑδπιιοῖὶ 85 γα]οῦ, 

ϑδυγθεὶ ἃ5 86 6γ, 

ϑαπιιοὶ αἱ Βδιηδῇ, 

ϑαπιλεὶ ἀεροβεβ ϑὅδιυ], 

ϑαπιμεὶ, τς ΒοΟΚϑ5 οἵ, (οπίεπίβ, 

Τϊνιβίοπ, 

Οὐρίαν οπς, 

ΡΙδη, 

τις, 

ϑδπηιοὶ᾿5 Ὀἰπῃ, 

ϑδπγ}6}᾽5. ο8}}, 

ϑαπλιο} 5 ἀδαῖῃ, 

ϑδπγι6}᾽5 ίασεννο]}, 

8588], 

95.480] ἀπλοηρ με ργορβεῖίβ, 

880] δῃοϊπίεά, 

ὅδ] δ Οἱ θεδῆ, 

580] σβόβεθῃ ὉΥ Ἰοῖ, 
8588} τεὐεςϊεά, 

ΙΝΌΕΧ 

ῬΑΟΚ 

6ι 

173 

197 
68, γ1, 181 

317 
325 

ΧΧΧΥῚΙ 

67 
5, 69 
ΧΧΧΙΪ 

858] τς ἀδ]ἑνοσγοσ, 

8840}}5 ἀθδίῃ, 

840}᾽5 ἀϊδορεάΐδηςδ, 

580}᾽ 5 (Δ ΠῊ}]}γ, 

568} 5 7εδίουϑγ, 

980} 5 ἸουγΠεΎ, 
58} 5 Ρἰεἴγ, 

9.40} 5 τεὐεοίοι, 

840}}5 βίῃ, 

58}᾽ 8. 180 ]ς, 

540}᾽5 ννᾶγ8, 

ϑομὰ, 

ϑοβταάογ, 

1} ὅεεσ, 

ϑ6ηΘἢ, 

ὅΠδάεβ ἴῃ 5860], 

ὅ586θα, 

ΘΠ6Ε6Ρ 5ῃεδγίηρ, 

ΒΊΟΝ, 

ΘΗΪπγεὶ, 

ΘΠΟΟΟἢ, 

ΠΌΠΟΙ, 

Ὁ 5ῃυγ, 

δίπιοη, Εἰσδαγά, 

5] Ὡρ, 

ϑο)ουγποῖ, 

ϑρίποζβ, 

ϑρίηιϊ, Εν]], 
ϑρί τ ἱποίτεβ ἴο μεγοίΐβπι, 

ἱ ϑρί πὶ οἵ αοά, 

1| ϑρί πὶ οἵ δένει, 
ϑίἴοῃες, τησπγοτίαὶ, 

ϑυϊοϊάα, 

ϑγγίας νεγβίοῃ, 

ΤΑΒΟΟ, 

Ταπιδγ, 

Ταπιδγίβ, 

Ταγρυπι, 

Τεκοδῆ, 

Τεκοῖϊε νγοτηδῃ, 

Τεΐαπι, 

Τερὶς δἱ ΘΒΠΟΒ, 

Τειρὶς ργοροβαά, 

415 
ῬΑΟΕ 

62 

254 

133 
126 

167 

58 

121 

128 

971. 
192 

125 

Χχχνυ! 

ΧΧΥΪ 

61, 63 

104 
241 

367 
221 

3 

3471. 363 
152 

24ο (. 

13 3 

χχνὶϊ 

162 

256 

Χχνὶϊ 

147 
8 

182 

68, 145, 177 
471. 
355 

ΧΧΧΙΙ 

113, 120 

326 

205 
χχχὶϊὶ 

3341. 
334 

133 

9 

297 



416 ΙΝΌΕΧ 

ῬΑΟΞ ρασε 
Τεπῖ (ἴῃ τιδττίαρε), 350] ΜΕΜΙΉΗΑΟΘΕΝ, ΧχΥΐ, χχχυῖὶ 
Τεπὶ οἵ Μεειΐπρ, 20] ΝΥταῖὰ οἵ Υδηνθῃ, 120 

Τεταρῃίπι, Χχχὶϊὶ, 179 

Τεχῖαδὶ οὐ εἰς δπι, 398 ΥΑΉΜΈΗ, Οοά οἵ ΙΞτϑεῖ, χχχν 
ὙΤμεηΐυ5, χχχνἹ! Ὑ ΔΉ Με ἀπὰ Πάροη, 38 
ΤπΒεοάοτεῖ, ΧΧΧΥΪῚ 1 ὙΔΉΘἢ Θεῦδοία, ΠῚ 

Τμεοάοτκίοῃ, 402 Ὑεβῃδῃβ, 531. 

ΤΑὶτγ Πεγοςβ, ΤΏς, 383 
ΤὨγεβῃο]ά, 39 Ζάροκ, 3224 

ΤΒυπάετ βίοσμι, 53 Ζαάοκ ρτγεάϊοίεά, 221. 
ΤΟΡ, 314 Ζεδοίπι, τοο 
Τουτγηαδπιεηΐ, 270 Ζετυίΐδῃ, 231 

Ττεβραβ5 οἤετγίηρ, 43. 45 Ζῖθα, 311, 347 

Ὑγταπῖβ οὔ πε ῬὨῚ]15ι1π68, 40 ΖΙκΙαρ, 235 

ὕκιλη, 32178Ώ. ΖΙΚΙαΒ ἰαναςεά, 246 

ὕτΐπι ἀπά ΤὨυπιπιὶπι, 122 μη ΣΝ 
Η ᾿ ὕζϑμ 5πιίεη, 292 Ζοθαῆ, " ος, 307 

ΨΈΚΞΙΟΝΒ, Αποϊδηϊ, χχχ] Ζυρἢ, ς, 60 

γον οὗ Ηδῃπδῃ, 9 

ΑΔΒΚΕΡΙΑΤΙΟΜΕ 

Α4ᾳ.. Τῆς Οτεεὶκ ἱγαηϑ᾽αϊίοι οὗ ἰαιηθηϊ εὐἀϊτεὰ ὈΥ Εταῃ- 
“φωμέέα, ἱἰταρταεπὶβ οὗ οἷβ Βήονῃ, Ὠ.Ώ., νὰ 

Ψ ΒΊΟΝ ἅτε οοἰ]εοϊεὰ ἰπ [δε οοδρετγαίίοῃ οὗ 5. Ε. 
ΕἸεΙα, εχαρία Ογιρεμές. Ὀήνεν, Ὁ.}., ἀπά (. Α. 

ΑΝ. Τμῆε Αὐϊποτίζεα ΕΠρ] 58 Βηήρρβ, ἢ.}.,ὄ 1891 δπὰ 

Μψετιβίου οὗ τ86 ΒΙ0]6, ἰο!]ονίηρ. Νοῖ γεῖ οοτα- 

τότι. φῬίεῖε (1898). 

Βαεάεκεγ, Ῥαϊεβίϊπε ἀπά ϑγγία, Ηδηά-  Βεησζίησεσ, Ηεργἄϊθοθβε ΑτοἊομδοϊορὶς 
Ὅοοκ ἰἔος Ττδνείϊοσβ. νοῦ Ὦγ. 1. Βεηζίπρεσ. 

ϑεοοπά εαἀϊίίομ. 1,εἰρ- Ἐτεϊθατρ, 1894. 

Ζὶρ, 1894. Βειίμοϊεῖ, Πῖε διε! ἀες 15γδο] θα 

Βδετζ, ΤΑῦεγ ϑατημ 5. Τεχίατῃ ἀπὰ ἀεγ Τυάδῃ ζὰ ἀδῃ 

Μαβογαοίίοαπι δοσυγαξί8- Ἐτεπιάθη νοη [ς. ΑἹ- 
βίπιθ δχργεβϑὶὶ 5. Βδεσ. {εὰά Βεπμοϊεῖ, Ἐτεῖ- 

1ἰρβίδε, 1802. Ῥυγρ, 1896. 
ΒΩΒ. Α Ηεῦτενν ἂδπὰ Επρ 8} 3.}.» Βιϊάυηρ ἀες Νοπιΐθα, ὅεὲ 

1εχίςοη οὗ ἴῃς ΟἹα Τεῖ- Ιρατάςε. 



ΙΝΌΕΧ 

ε Ῥανίάε 1βγδεϊἀγυση 

Κερε. ᾿᾿ββεγίδτιο Ἀἰβῖο- 
τίοα ἰπαυρσυτγα!θ, δυςσῖοτ 

Ηυρο Βοηϊκ. Ἑερίτηοηῖῖ, 

1801. 

Αὐϑη! γῆ Ὲ5 [Ιγθυο ἢ 

ἀετ Ηερτεᾷἄιϊβομει 

ϑρύδοῆε νοῦ ΕἸ βάτο ἢ 

Βδιζομεν. 1εἰρζίρ, 866, 

1868. 

ΒΙΌ]1.41 Ἐδβεαγοῆεβ. 866 

Ἐορίμπβοῃ, 

Και Βυάάε. 

Τὶε Βάομον Εἰοδίοσ υπὰ 

ϑδτζωυοὶ, ἴτε Οὐ] θη 

υαπά ἴτε Αυἴδαυ, νου Ὁ. 

Καὶ Βυάάα. Οἰεββεῃ, 

180ο. 

ΤΒῈ ΒοοκΚβ οἵ ϑδηγεὶ; 

αὐτοὶ Ἑαϊιίοα οὗἩ ἴῃς 

Ηεῦτεν Τεχὶ ῥη πίε ἰπ 

Οὐοΐοτῖβ. Βαϊπιοτε, 1894. 

ϑες 5307. 

ΒΗ], Ἐταπίβ ΒιῈ]. 

ΒυᾺ], Οορ.ν Οεορταρῃὶς ἀε8 ΑἸΐει Ρὰ- 
Ἰᾶϑείπα νοῦ Ὁ. Ε, Β}]. 

Ἐτεϊδυτρ, 1806. 

Βοῃκ, 

Βδιείοδοτ, 

8.13, 

Βυ., 

Βυ. 4.5.) 

Βυ. 7Ζεχα, 

ς, ΤῊε ραββᾶρεβ οἵ (ῃγοῃίοϊεβ 

Ῥᾶγβ! οὶ ἴο 1 ἀπά 2 ϑδπ- 

πεὶ. 

Ου. Ο αὶ Ἠεϊπγοι Οοτηῖ!]. 

Οὐ. Φ »14,, ΕΤηϊεϊταπρ ἴῃ ἀ45 ΑἸϊς Το8- 

ἰαπιθηξ νοη (. Η. (οτ- 

ΠῚ. Μίετῖε Αὐῇαρο, 

Ἐτεῖθαγρ, 1897. 

Τῆς Οἰὐπείίοτπι [πϑοτὶρ- 
ἴοπβ ἀπὰ ἰς ΟΙὰ Τεβ- 

ἰδτηθηῖ, ὈΥ Ε. ϑογδήεσ, 

Τυιδηβαϊοα Ὁγ ΜΉΪο- 

Βουβε. Τωπάοῃ, 188ς. 

θᾶαν., Α. Β. ᾿ανίάβοῃ. 

θᾶν. ϑγρμέασ, Ἠεῦτεν ϑυπίαχ, Ὁγ εν. 

Α, Β. ᾿ανίάβου, 1)..Ὁ., 

11. Ἑάϊηρυτρβ, 

1804. 

(ΟΤ., 

417 
Ματίαε 1οϊϊομοβ Νείετὶς 

Ταβίδπγεπῖὶ.... 1. Β. θὲ 

Ἀοβϑβὶ. οὶ. 11. Ῥαπᾶ, 

της. 

Βουρμῖγ, ὙΤτανεὶβ ἱπ Αταρὶα Πεβετῖα, 
ὈγΟ. Μ. θουρδῖγ. Οβτω- 
Ῥείάρε, 1888. 

Ὁτ. 5. Ε. Ὀίνοσ. 

τ. ει, Α Οπιίῖςαὶ δπὰ Ἐχερείξοαὶ 

Οὐταπιεηΐατυ ου Ὠευΐετ- 

ὉΠΟΠΊΥ, ὉΥ ἴῃς εν. 85. 
Ε. Ὀείνεσ, ῃ.Ὁ. (ΤΒεἊ 

Ἰηϊεγηδίίομαὶ Οτὶτὶο δὶ 

Οοπιπεπίδτυ.) Νὲν 

ΥοτΚ, τδος. 

Ὧν. 2075., Ιπϊτοάυοίίοι ἴο τῆς 1 ἰἴετ- 

δἴυτε οἵ ἴῃς ΟΙὰ Τεβία- 

ταεηῖ, ΌΥ 5. ΒΕ. Ὀτίνεσ, 

ῃ.;. Νεν ΥΡδὔδύοτκ, 

1897. 

Ὦγ. Λιοίες, Νοῖδϑβ οὐ ἴῃς Ηδῦτον Τοχὶ 

οὔ τῃς Βοοκβ οἵ ϑαηγιεὶ, 

ΌΥ 5. Κ. ήνεγ, Ὁ.Ὁ. 

Οχίοτγά, 1890. 

Ὁτ. 7 ρςεσδ, Α Ττεαιίβε οἡ ἴῃς [756 οὗ 

τῆς Τοηβο5 ἰῃ Ηδοῦτεν, 

ΌΥ 5. ΚΕ. Ὀήνεσ, .Ὁ. 

Ταϊγὰ εὐἀϊοπ. Οχίοτά, 

1802. 

Ο Ε. Ὁ. Ετάπιδῃη. Ο(οσὰ- 

τηδηΐδιυ ὁπ ἴπε Βοοκβ 

οὗ ϑαηιαοὶ ἱπ ἴῃς 8εγῖε8 

εὐἀϊτεὰ ὈΥ 1. Ρ. [δηρς; 

Απι. Ἑαϊτίοπ εἀϊϊεὰ ὉΥ 

ῬΉΠΡ Θο μα, ἢ.Ὁ. Νενν 

Υ εκ, 1877. 

Τῆς ΕΠ ρ]Π 5} Ν ἐσβίου οὔ [μὰ 

ΟΙὰ Τεβίδπιεπί. 

Εν. Ο ΙΝ, Οεβοδίοπῃῖς ἀθὲ5 ΜοΙΚεβ 

15:86] σοῦ ἨἩξεϊητοι 

Ἐναϊά. Ὀηῖῖς Αὐβράρε. 

Οδιϊίηρεη, 1866. Εηρ- 

1158} Ττδηβιδιίοῦ ὑπάεγ 

ἴτε {πὲ : ΗἰβίοτΥ οὗ 
Ἰβγϑοὶ, οπάοῃ, 1871. 

ῬΔΕ., 

Ετάμι., 

Εν. 
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Εἰεϊὰ, “7εχ. Ονγὴρ., Οτρεῃβ Ηεχαρίο- 

τὰμι αιδε ϑυρετγϑιπηῖ.... 
ἙἘτϊἀετγίουβ ΕἸεά, ΑΑ.Μ. 

Οχοηίϊϊ, 1875. 
ὅεοῖρε Αάδτὰ ϑ ἢ. 

ΑΡγάμδπὶ Οείρετν, Ὀτβοδτῆ 

ἀπὰ [εθετγβεϊζυηραῃ ἀοΥ 

ΒΙῖ06]. Βεγεβίδυ, 1857. 
Οεβεηϊυϑ᾽ Ηεδτἄϊΐϊθομε 

Οταταμηδίῖκ νδ]]ρ ὑπὶ- 

Βεατθεϊῖοῖ νοὸὰ Ε. 

Καυΐζβοῆ. ὅϑεο υὑπὰ 

στναπζίρβϑῖα Αὐῇσρε. 

1 εἰρ:ὶρ, ι896. Απ Επρ- 

ἸΙ5ὴ ἰταπϑίδιίοα οὐ ἢ 5 

εὐϊοθ 8 δηπουποεα 

(1898). 

σε. 84. Οςϑο ΒΕ οἢς Βάομον. ὅ6 6 

ατδί. 

Ομ τ βιίαθ Ὁ. Οἰμπβθυγρ, 

Μαβϑβοσγειςο- υϊτῖοαὶ εἀϊ- 

ἄοῃ οὗὐ ἴδε Ηεῦτεν 

ΒΙ0]ΩΒ (σὰ Ηδεῦτεν 

ΤΙ]6). Ὑνο νοϊυτηαβ. 

Ιοπάοῃ, 1894. 

Οἱ μ5Ὁ. 7»2γοά., Τἰγοάασῖίοη ἴο [δὲ 

Μαβϑβοσειίςο- τἰςδὶ εαϊ- 

τοηπ οὗ τῆς Ηδεῦτεν 

ΒΙΡ]6, ὉῪ (Ἰ γιβιίδη Ὁ. 

Οἰηβθυγρ. Τοπάοῃ,1897. 

Οταῖ. σε... 88., Ὀὶς Οεςβοβι Β ΠἸ Β θη 

Βάοπεν ἀο5 Αἰΐεη Τεβία- 

ταεπίβ, νοη Κ. Η, Οταδῖ. 

1,μεἰρχὶρ, 1866. 

Οεβοβίοδῖϊς ἀ68 ψοἶκαβ 

153γδε]. 

Ηἰβιουβο - Οὐ ἰϑο Οπάετγ- 

ΖΟΟΚ ἤδᾶγ πεῖ Οηϊβίαδῃ 

ἐπ ἄς Ψεγζαπιεϊηρ νη 

ἂἀε Βοεκεὴ ἀεβ Ουάεῃ 

Ψψειροηάβ, ἄοοῦ Α. Κυε- 

πεη. Ζνεεάε ὕἱίρανςε, 

1. [μεἰάεη, 188ς ἢ. 

Μψεῖυβ Τεβίδιπεπῖαπι ὕτδς- 

οαὰ. ἙΕαϊτοπειῃ ἃ ο- 

ΟΑ5., 

Οείρετ, 

Ὁ ε8.25, 

ΟἰπβΡ. 

ΟΡ), 

“0ο»,͵ 

ΗΡ., 

ΙΝΌΕΧ 

Ῥετῖο ΗοΪπλε5 ἱπομβοδίαπι 

οοπίϊηυαν!ς [οορυβ Ρατ- 

50η8. Τοηυβ 11. Οχ- 
ΟὨΪ,, 1810. 

Βῖε Ηεῖῖρε ϑεμη ἀε5 
ΑἸΐδη ἱπ γεγο παάυηρ παῖς 

Βδείβρεη ἃ. ἃ. ἄδετγβειζε 

ὑπα Πεγαυβσερεῦεῃ σοῃ 

Ε. Καυΐζβομ. Ἐτείδυγρ, 

1894. 

Οεβεηϊυβ᾽ Ηερτάϊϑομεβ πὰ 

Ατδτηδίβομε ΗἩδηθποτ- 

τεγῦυςἢ, ἅρεν ἀδὰ5 ΑἸῖϊς 

Τεβίδιμεηϊ. Ζνο! τε Ααΐ- 

ἴαρε Ὀεαγθεϊϊεῖ νου Ὦζ. 

Εταηῖβ Β}). 1εἰρχῖρ, 

18ος. 

7ουτηαὶ οὐ ΒΙ]1ςαὶ 1 τετα- 
ἴατα, ΡυὈ] 5ηεὰ ὈῪ ἴδε 
ϑοοίεν οὐ ΒΙΡΙ αὶ 111- 
εγαῖυσε δῃὰ Εχερεϑίβ. 

Καυϊζβοῦ, Ἐπὶ} ΚαυΐΖζϑδος, εαϊῖοτ οὗ 

Οὐεβεῃϊυβ᾽ αὐτὰ πιαῖὶ ἰς 

δηὰ οἵ 2,71.54.7.. 

4547. 

ΠΠἸ833, 

782., 

Κι. Ευάοὶρὰ Κικεὶ. 

Κι. ΟἽ., Οεβοδίοδιε ἀερ Ηοῦτγᾶοσ 

νου ΚΕ. Κιίτει. Οοῖδα, 

1888, 1892. 

ΚΙ. ἰῃ Καυΐζοοι, ΤῊΣ ἱγαηϑβίδιίοη οἵ ἴῃ 6 

Βοοκβ οἵ ϑαπλμεὶ ἴῃ 

ΚαυϊΖϑοι᾽5 2154 7. 

Αὐρυϑὶ ΚΙοβιεγσιδπη, ὨΪς 

Βομοσ ϑαπυε}}8 πὰ ἀετ 

Κὄηπίρε δυβρεϊερι. Νοτά- 

Ἰηρεπ, 1887. 

Κδηΐρ, Ογανι., Εἀυδτὰ Καὶ δηὶν, [δῆγρε- 

θᾶυάδε ἀες Ηερτγᾷϊβομεη 

ὅΡρτγδοα, 1 εἰρ:ὶρ,1 8818. 

ΚὭηὶρ, ϑγμίαυ, Ἡϊ ἰβιουβοῃ- (οπιραγα- 
ἔνε ϑυπίαχ ἀὲς Ηεντγᾷ- 

Ἰδοῦεη ϑργαοβε. [κεἰρ- 
χὶρ, 1897. Εὐοττηβ ἴδε 
τιϊγὰ νοϊυπις οὔ [ἢ ψοτὶς 

γυβῖ ῥχεοςάϊηρ. 

ΑὈταμαπὶ Κυσπηθη. 

ΚΙ. 

Κυ. 



ΙΝΡΕΧ 

[Ι͂ρατὰε, ΒΝ, υεδθεγβίοδε ἄρεν ἀΐε ἱπὶ 

᾿Αγδτηδίβοδη Αγδυίβοβεπ 

ἀπά ΗεΡτγαϊβοῃεη ἅθ! 1 Πα 

ΒιΙάυπρ ἀεγ Νουλίηα, νη 

Ῥδὰ ἀς [ἀραγάς. Οδι- 

Ὀπηρεη, 1880. 

171. Ῥ. Ιδῆρε, (οτηπιεηΐαυυ 

ὁπ ἴῃς ΗοἱΪγ ϑογρίυγεβ. 

νυ, Δ ῊΖ8., Νευβοδτϊβομε5. υπὰ 

ΟΙΒαϊάἀϊθϑεμεβ ΔΝ ὀτίετ- 

Ῥυςῦ νοὰ Ὦτ. δοοῦ 

νυ. [εἰρσὶρ, 1876Η. 
Μοοῖε, ὄδεοτρε Εοοὶ Μοοτγε. 

Μοοτε, ͵μάρες, Α Οτεῖςαὶ ἂπὰ ἔχε- 

Βεϊῖςαὶ (ὐταπιεπίαυυ οα 

7υάρεβ ([πιεγπδίϊομαὶ 

Οὔῖοαὶ (ΟὈὐπιπιεπίδγυ), 

ὉΥ ὅεοτρε Εοοϊ Μοοζε. 
Νεν Υοτκ, 18ος. 

Ναβίὶς, ἘΡεγβαγὰ Ναβεῖο. 

Νεβῖϊε, ἤαγρ., Μαγρίπαϊεπ υπὰ Μαῖο- 

τίδιϊεπ νὸθ ἘΡεγῃαγὰ 

Νεβε. Ταβίηρεπ, 1893. 
1, Βγθυςἢ ἀεν Ἡς γα βόε 

Ατοβδοίορίε νου τ. ΝΥῚ}- 
Βεῖὶπὶ Νονδοῖκ, Βτεὶ- 

Ὀυτρ, 1894. 

Οποπιδϑίϊςα ϑδςογᾷ Ῥδιυὶυβ 

ἀε Ιρατὰς εἀϊαϊς, Οοῖ- 

τίπρδε, 1870. 

Μαῖῖμενν Ῥοοὶς (Ρο]υ5), 
σοπηρίϊογ οὗ [μ6 ϑυπορ- 
5:5 (Οὐ σογατα. 

Ἐεαϊεπογοϊορδάϊε δὲς Ῥτο- 
τεβίδηίβοῃς Ὑβεοϊορίε 

αη1 Κίτομβε. Ζνμεῖϊϊε 

Αὐῆσρε. [,εἰρεὶρ, 1877- 
1888. Τῆε τμϊγά εὐϊτίοι 

8 πον ἀρρβδγίηρ. 

ἘδΌρι [,ενΐ ὕεῃ Οεύβου. 

Ἑάουατά Εδευββ, 1,4 ΒΙΌΪε; 

Τταάυοῖοη Νουνεῖὶς 

ἃνες [ηϊτοάυοϊίοηβ εἴ 

(οπιπηεηΐαῖγεβ Ῥασγίβ, 

1874. 

Ιδῃδε, 

Νονδοκ, 

05. 

Ῥοοϊε, 

ΡΑΕ3, 

ΕΙ6Ο,, 

Κρουβ5, 
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Κοβίηβοη, Εὐναγὰ ἘοΡίπβοῃ. ΒἰὈ]ὶςαὶ 

Ἐκ βδδγοθαβ ἴῃ Ῥαϊ]εβιϊπρ. 
ϑεοοπά βἀϊιίοη, 1856. 

ΤὨε Κενίβεα δ εβίου οἵ [πε 

ΟΙά Τεκβίδιπεηι, ρυῦ- 

Ἰἰϑββεὰ ἴῃ τϑδς. 
ϑαοζεὰ Βοοῖκβ οἵ ἴδε ΟἹὰ 

Ταβίδιηεηϊ. Οὐοαὶ εἀϊ- 

τἴοη οἵ ἰῃς Ηεῦτον 

Τεχὶ, ρυϊηϊεὰ ἴῃ σο]οΥῦβ 

νον ἀπάογ ἴδε εὐϊϊοτ!αὶ 

ἀϊτγεοϊΐου οὐ Ῥτχοίεβϑοσ 

Ῥαδὰὶ Ηδυρί. Βαϊκτίπιοτα 

8ηὰ 1 εἰρΖὶρ, 1893 ἢ. 

ΒΟΒΙουβποσ, }. Ε. ϑομιευβηεσ. Νονὺβ 
Ὑβεβδυγιβ ΡΠ]]οϊορίςο- 
Οὐκίου, βῖνε 1,εχίοοη ἴῃ 

ΤΧΧ εἰ Κεϊϊᾳαοβ [πἴετ- 
ΡτεῖεβΒ αγᾶεοοβ γεῖετβ 

Τεβιίαπιθηῖὶ. ΓΑρβίδε, 
1820 ἢ. 

ϑεραϑιίδη ϑοῆτωϊά, [π 1“- 

Ὁτοβ ϑδιμιε}15 (οπηπιεῃ- 

ἰατῖυ58. Ατρεπηιοταῖὶ, 

1687), ᾽δὁὅ. Τῆς πᾶπια 

15. δια} ρίνεη ἰπ ἴῃς 
ἔοττῃ ϑοδγεεα, ἀηὰ 1 ἢανα 

οοπέοττηεδα ἴο (ἢ]5 υβᾶρε. 

Νον 1 ἀΐβοονεγ ἴμαὶ Βα 

βίρτια Ὀοῖῃ ἢΪ8 ῥγεΐίδοεϑ 
ϑεῤῥαςέίαππωμς δελνιϊαἶ, 

ϑοβγδάοσ, ΕΡεγμαγὰ ϑοϊγαάεσ, δυΐμοσ 
οὗ Ὀΐῖες Κει βου εη 

ἀπά ἀα5 ΑἸΐε Τεβίδπηεηῖ; 

Ζνεῖϊε Ααῇαρε, Οἰεββθη, 

1882ὥ. Τῆοες ΕὨΡ 58 
τγδηβαιίοη 15 τερ᾽βιεσεὰ 

45 (Ὁ7. 
ὙΤΒεοϊ]ορίβομε ϑιυάίεπ πὰ 

Καὶιτικεη, ν ] !}-Κηονῃ 

τιθοϊορίοδὶ γονίενν. 

Κορ ϑηιεπά. [1εἢτ- 

Ῥυς ἢ ἀεν ΑἸτιεβίπηιεηῖ- 

Ἰσεη Βεϊρίομβ-ρο- 

βοιδίοδιε, Ετείθυγρ, 1893. 

ΕΝ, 

5807, 

5 οΒτα., 

51΄., 

διηεηά, 
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ΟΑϑι, Οορδ., Η βίοτος] αεορτα- 

ῬὮᾺΥ οἵ ἴδε ΗοΪγ [,Δπά. 

ΤὨϊγὰ εὐἀϊοῦ, Νεν 

ΥοΥκ, 1895. 
ΜΆΘΕ, ΜΝ] ἶαπὶ Ἐοθετγίβοη ϑυλι. 

ΜΆΘΕ, Αἰ πελὲρ, ΚΊΠΒΗΙΡ δπὰ Ματ- 

τίασε ἴῃ Εδυὶγ Ατσαθία. 

ΜΆΞΒπ, 07.7͵063,, Τμε ΟἸἹὰ Τεβῖα- 

τααπί ἴῃ [ὃς 76 58 

ΟΒυσοῦ, ϑεοοπα αἀϊ- 

τίου. Ἑἀϊηραυτρῃ, 
1802. 

ΜΆΘΜΒ, Καί. δενι., Τῆς Ἐοεϊϊρίου οὗ 

ἴδε ϑεπιῖῖεβ. Ευπάα- 

ταθηΐδὶ ηϑιϊζα τ] ΟἿ 5, 

ἙΔΙδυΓρΉ, 1880. 

δἰερίπεα υηὰ διδάςε. Ηε- 

υτἄϊϑομες Νγδγιεσθυς ἢ 

Ζυπὶ ΑἸΐεπ Τεβιδιμεηῖο. 

1,εἰρ:ὶρ, 1893. 

ϑίδάς, σγανι., Βεγῃμβαγὰ ϑίδάβ. 1, δἢτ- 

Ῥυο ΒΒ ἀεγ Ηερτγᾶϊβομεπ 

Οτγδιητηδῖῖκ, [κἰἱρσίρ, 
1870. 

ϑιδάς, Ο Κὴ, ἀδβοβίοβία ἀ65  οἸκκ65 15- 

τααῖ. 1. Βει]η, 1887. 

Τῆς Οτεεὶς ἰγδηϑ᾽αιίοη οὗ 

Θυτοτηδο 5, ἱγαρτηθηῖβ 
οἵ νης ἢ γε οοἸϊεοϊεὰ 

ἘΥ͂ ΕἸεϊά ἴῃ 5 Μεχαῤ. 
Ογρε»ἴς. 

Ὀὶς Τεχὲ ἀεγ Βὔομογ ϑ8πι- 

16 }185 ἀπίεγβυοῃῖ σόῃ ]. 

ΝΕ ΙΒδυβεη. Οδιιίηρεη, 

1871. 
Οἷζο Τῃεηῖυβ. Ὁΐϊε Βδοδμον 

ϑαπιυ οἷς ΕὐκΙ ἄτι, Ζυνεῖξα 
Αὐῇαρε, Ιεἰρσὶρ, 1864. 

ὙΒεοΪορίβοῃς 1ἰτεγαϊιγζεῖ- 
ἴαηρ Βεγαυβρερεθεη γοῃ 

535.) 

5υπι., 

785. 

ΤΆΖΖ., 

ΙΝΘΕΧ 

Ὁ. Αἀ. Ηδγπδοὶς υπὰ Ὁ. 

ἙΕ. ϑοβῦτγεσ. 1 εἱρσὶρ. 

ὙΒεοάοτεῖ. 

Ογανίοσὰ Η. Του, Απιοεὶ- 

οδὴ εὐϊῖος οἵ Εγάπιδπη᾽ 5 

ΟΟσασι ὨΔΙΥ ὁπ ϑδτημεὶ. 

Μεχοεϊοης, γίδες 1,εοϊΐοηεβ Νυ]ραῖας 
1δίϊηας Βι ]οσυ Εαϊ- 

τίοπὶβ, φυδ5 (δγοΐαβ ετ- 

Τεἴϊοης ἀϊρεκϑοῖς, Εοπιᾶς, 

τ864. 
ΝΜ ε. 75 ΝΥ εΙ Βαυβει. 

γε, ον.» Ὀἷε (οτηροβιτου ἀε8 Ηεχ- 
δἴθυςἢβ υπὰ ἀεγ Ηἰκίογὶ- 

5οβδῃ Βὕομοσ ἀε5 ΑἸίεη 

Ταεβίασηεηϊβ, νο ]. ΝΥ εἰ}- 

Βαυβεη. Βειϊη, 1899. 

νε. ῥνοῖδ,, Ῥτο]εροπεπδ ζὺς ὅε- 
βοιϊοῖς [5γαε]8 νοῃ Ϊ. 

Με Βδυβεη. Ὀηῖῖς 

Αὐβραῦε. Βειϊη, 1886. 

νε. δξέκξε, ϑκίζζεῃ: υπὰ ψογαγρείϊζεῃ 

νοι ]. ΝΥ ΕἸ] βαυβεη. Βεῖ- 
1ἴη, 1884--.1896. 

ψε. 78... ΜΝ εἰ αυβεη, θὲς Τεχὶ ἀες 

Βᾶςβετ ϑαζωυεὶὶβ. 

ΨΈΕΒ,., ὙΝΠΠαπὶ Εορεγίβοι ϑυλἢ. 

ΖΑΤΊΉ., Ζεϊιϑο γα δὶν αἷς ΑἸιεβῖδ- 

το θοῆς ΜΝ Ι59ε βο δῆ, 

Βετδυβρερεῦεπ νο ὮὉ. 

Βετημαγὰ ϑίαάς, Οἱεβ- 

562, 1881--1808. 

Ζεϊιβομτ ἀογ Ὀευΐθοπεη 

Μοτρεηϊδη ΐβομβεη Ὅε- 

5615. Βαῆ, 

Ζεϊιβοα {ἄς ΚΊγΟΒΙοΒς 

88 επβοδδῆ υπὰ Κίτγοι- 

Ἰῖομεβ [ῦεῃ. 

Ζεϊιβο δ δἰ ΔΝ ββεη- 

βοβδῆ)οῆε ΤὨςοϊορίε. 

ΤΒεοά,, 

Τογ, 

ΖΟΜΟ. 

ΖΑ 

ΖΥ͂Τ. 
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ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ 

Δ ὙΟΒε τεςεϊνεὰ οοπβοπαηΐαὶ ἰεχὶ οἵ] ΤΆς ΟἸὰ 1 δἰΐμ, ἀετίνεά ἔτομι βοσια 

τὰς Ηεῦτον ΒΙΡ]6. ἕοστη οἵ Φῦ. 

ΜΕ Τῆς Ηεῦτεν ἴεχὶ τῖτἢ νόονεὶβ δὰ 3, ὙΤΏς 1 δἰΐη νειβίοῃ πιδὰς ὈΥ͂ 7ε- 
δοοεηῖ --- Μαββοτγείϊο. ΤΟΙΙΘ. 

Φ Τῇῆε Οτεεὶς νεγβίοῃ ἴῃ ἰΐϊ5 ναγτίουβ 55. ὙΤῆθῈ ϑγτγίδας νεγβίοῃ, ογάϊ πα] 
ΤΟΟΘΙΏΒΙΟὨΒ --- 5866 [πἰτοἀυοϊίοι, οδ]|16ἀ ἴῃς Ῥεβμίία. 

87. Φ Τάς Ταγρυπι. 
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